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Deze rubriek belicht N ederlandse incidenten , epidemieën
en trends in labnratoriumdiagnostick. De berichten z1jn
atkomstig uit 2 bronnen: Inf(tl' ct en het signalcringsoverleg. In f((I'ct is de elektronische berichtemel\'ice va n de
Landelijke Coördinatiestructuur I 11 fectieziektebcstrijd ing
(LCI). In het signaleringsoverleg wordt wekelijks op het
RfVM gcsproken over toename van bestaande of opkomst
van nieuwe infectieziekten. Hieronder volgt een overzicht
van de maand maart 2003.
De epidemie van aviaire influenza door H7N7, vogelpest, heeft in de maand maart veel aa ndacht gehad . Ei nd
maart is het totaal aantal ernstige verdenkingen van aviaire
influenza door H 7N7 gestegen naar 46 bedrijven. Er zijn
109 bedrijven definitief besmet verklaard. Het aantal te
ruimen bedrijven bedroeg op 24 maart 483 met 5,9 miljoen dieren. Hiervan waren 357 bedrijven al geruimd m et
5,0 miljoen dieren. Het O utbreak Management Team
(OMT) heeft het dragen van een beschermende bril en
mond-neusmasker bij de ruimin gen geadviseerd. Teve ns
heeft het O MT het advies gegeve n pluimveehouders, hun
gezinnen en personen die bij de ruiming betrokken zijn , te
vaccineren tegen influenza. Bij een si multane infectie met
het aviaire en een humaan influenzavi rus bestaat namelijk
een risico op reassortment, met als mogelijk gevolg het
ontstaan van een pandemisc h virus. Dit risico is zeer
gering maar is ook niet uitgesloten, juist omdat in de
maand maart het influenzaseizoen van start is gegaan . Om
het risico van reassortment terug te dringen worden alle
personen met een oogontstclcing die contact hebben gehad
met een vc rdac ht of besmet bedrijf, behandeld met antivirale middelen (oseltamivir) . Antivirale middelen worden
ook preventief voorgeschreve n aa n alle personen die
wonen of werken op een ernstig vcrdacht bcdr~jf en zijn

vcrp li cht voor alle ruimers. Tot op 27 rnaart zijn hij het
RIVM 247 meldingen van conjunctivitis en IAZ binnengeko men. Bü 65 personen is een H 7-infcctie vastgesteld .
Bij 2 personen met een conjunctivitis die geen contact met
pluimvee hebhen gehad, is secundane transmissic va n
H7N7 vastgesteld. De ruimers zij n woonachtig in alle
delen van het land . Op pagina 112 van dit Bulletin wordt
uitgebreid ingcg.1an op deze vogel pestepidemie.
De GG D Zuid Holland Zuid heeft een geval gemeld van
hepatitis A bij een persoon die werkzaam is bü het inpakken van pinda's. De bron van de besmetting is onbekend
en er zijn ook geen andere gevallen in het bedrijf. AJle
werknemers zijn door de GGD gevaccineerd. De Keuringsdienst van Waren acht het risico van verspreiding van
hepatitis A via eventueel besmette pinda's door deze
patiënt zo klein dat geen verdere maatregelen ZIJn
genomen.
De GGD in Den Haag heeft in Osiris 2 gevall en van
rnazelen gerapporteerd . Het gaat om ee n tweeling van 10
jaar met een Duitse natio naliteit. De jongens waren niet
gevaccineerd. Ze kregen klac hten na een vakantie in
N oord-Italië.
De GG&GD in Amsterdam heeft in een Inf(à'cthericht
melding gemaakt van 3 Shigello jlexneri-infecties vermoedelijk veroorzaakt door het eten van een broodje falafel in
Amsterdam. Onderzoek naar de bron b~j de broodjeskiosk
is gaande. Bü een moge lijk identieke bron wordt vcrzocht
contact op te nemen met de afdeling infectieziekten van
de GG&D Amsterdam.
AS
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Meldingsplicht SARS
Vanwege het stijgend aantal gevallen en de aanhoudende
transm issie in verschillend e delen van de wereld, heeft de
staatssecretaris van VWS besloten SARS op te nemen 111
groep A van meldingsplichtige aa ndoeningen.

Dit betekent dat op grond van artikel
2a en 4 van de Intèctieziektcnwet elke patiënt die voldoet
aan de case-definitie. telefimisch (ook huiten kantooruren) ge meld dient te worden aa n de (dienstdoende) artsinfectieziekten va n de GGD. Na ontvangst van de melding
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moet de GGD zo spoedig mogelijk telefonisch de Inspectie voor de Gezondheidszorg van de melding op de hoogte
stellen. De GGD dient tevens het bureau van de LCI te
informeren.
Het handelen van de GGD moet erop gericht zijn verspreiding van de ziekte tegen te gaan door ervoor te zorgen dat de contacten met de patiënt tot een minimum

beperkt bl~jven, dat er voldoende beschermingsmaatregelen genomen worden en dat de personen opgespoord
worden die in nauw contact zijn geweest met de patiënt.
Actuele infè1rmatie over SARS IS te vinden
www.minvws.nl en www.who.int/csr/sars/en
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Vogelpest in Nederland
Virus ook bij mensen
arenlang is Nederland gevrijwaard gebleven van vogelpest maar de

J

huidige epidemie heeft ons land hevig getroffen. Niet enkel de pluimveesector ervaart de gevolgen van het aviaire influenza-A-virus, het heeft
ook effecten bij de mens. De feiten en achtergronden zijn samengevat in
dit artikel.

Klassieke vogelpest is een ziekte die veroorzaakt wordt
door influenza-A-virussen. De ziekte is voor het eerst in
1878 in Italië waargenomen. Aviaire influenzavirussen
behoren tot de familie Orthomyxoviridae. Het erfelijke
materiaal van Orthomyxoviridae bestaat uit RNA en is verdeeld over 8 verschillende genoomfragmenten. De fragmenten bevatten de genetische code voor onder meer de 2
oppervlakte-eiwitten: haemagglutinine (H) en neuraminidase (N). De virussen worden ingedeeld in verschillende
subtypen op basis van het H- en N-type. Er zijn 15 verschillende H-typen ( H 1 tot met t-115) en 9 verschillende
N-typen (N1 tot met N9). Niet alle combinaties van de
typen H en N komen in de natuur voor. Bij pluimvee
worden met name Hl, HS, H7 en H9 aangetroffen.
Alle tot nu toe beschreven virussen die klassieke vogelpest
veroorzaken, zijn van het subtype HS of H7. Sinds 1959
werden er 19 uitbraken van vogelpest gerapporteerd,
inclusief de huidige uitbraak in Nederland. Een uitbraak
van het subtype H7N7 werd het laatst gerapporteerd in
Victoria, Australië (tabel 1).
Niet alle fiS- of H7-influcnzavirusscn zijn echter hoogpathogeen. Daarom werd de ziekte in EU-hcstrijdingsrichtlijnen en door het Office International des Epizootics
(OIE) in Parijs, gedefinieerd als een infectie van pluimvee
met een influenzavirus met een bepaald ziekteverwekkend vermogen of met een HS- of H7-virus met basische
aminozuren voor de splitsingsplaats van het haemagglutinme.
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In de wilde fauna worden bij water- en kustvogels, en dan
met name hij eenden, veel influenzavirussen gevonden.
Daaronder bevinden zich ook HS- en H7-virussen die
laagpathogeen zijn. Het huidige Nederlandse H7N7influenzavirus lijkt te zijn ontstaan door vermenging,
'reassortment' van een H7N3-virus geïsoleerd uit een
eend en een H11N7-virus geïsoleerd uit een slobeend in
het kader van een programma waarbij wilde vogels routinematig worden bemonsterd.
De oorzaak van de huidige uitbraak wordt gezocht bij legdieren met vrije uitloop die via indirect contact met eenden besmet raakten met de laagpathogene variant van het
H7N7-virus. Opvallend was dat op 4 van de 6 initieel
besmette bedrijven de leghennen uitloop hadden. Coïnci-

Tabel1.
Hoogpathogene virusisolaten sedert 1959
1. Schotland/59 (H5N 1)
2. Engeland/63 (H7N3)
3. Ontario/66 (H7N3)
4. Victoria/66 (H7N7)
5. Duitslandn9 (H7N7)
6. Engelandn9 (H7N7)
7. Pennsylvania/83 (H5N2)
8. lerland/83 (H5N8)
9. Victoria/SS (H7N7)
10.Engeland/91 (H5N1)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Victoria/92 (H7N3)
Queensland/94 (H7N3)
Mexico/94 (HSN2)
Pakistan/94 (H7N3)
Nieuw Zuid-Wales/97 (H7N4)
Hong Kong/97 (HSN1)
ltalië/97 (H5N2)
ltalië/99 (H7N1)
Hong Kong/02 (HSN1)
Nederland/03 (H7N7)
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dentic van het vóórkomen van mf1ucnzav1russcn in de
wilde fauna en infecties bij pluimvee, zijn eerder beschreven in Minncsota langs de trekroutes rond de Mississippi, in Mexico in 1994 (H5N2) en in Italië in 1999 (I 17N 1)
en 2002 (H7N3).

van een hacmorrhagischc scpticacmic na een incubatietijd
van 1-7 dagen. De eerste symptomen ziJn een algehele
dmdclijkc depressie. ruw vercnpak, geen eetlust, veel
drinken, sterke legdaling en waterige diarree. Uitval
neemt vaak plotseling toe. Zieke of gcstorven volwassen
kippen hebben dikw~jls gezwollen kammen, lellen en
Ziektebeeld
oedeem rond de ogen. Cyanotisch plekken worden het
eerst opgemerkt op de kale huid zoals kammen. lellen, en
I-kt ziektebeeld bij infecties met influenzavirussen is zeer
poten, vooral tussen hak en tenen, maar kunnen op andere
plaatsen bijvoorbeeld op de borst voorkomen. De laatste
variabel en wordt beïnvloed door f:tetorcn als Vlnilcntic
van het virus, de diersoort, lccfi:ijd, secundaire ziekten en
eieren die worden geproduceerd z~jn vaak windeieren. De
diarree is aanvankelijk wateng,
de omgeving. f-!oogpathogcnc
influenzastammen vcrmeerdeheldergroen en verandert naar
de plotseling toenemende sterfte is het
ren in het endotheel en kunnen
bijna wit. Conjunctivitis en
enige karakteristieke beeld
daardoor overal in het lichaam
oedemen aan kop en nek worden vaak gezien. Dieren die de
organen aantasten. Dit m tegenacute fase overleven ontwikkelen vaak neurologische verstelling tot laagpathogene stammen, die voornamelijk in
de luchtwegen vermeerderen. Dit vcrklaart het vcrschil in
schijnselen als convulsies, opisthotonus, fietsbewegingen
verspreiding binnen het lichaam van hoog en laagpathogevan de poten en ataxie. Ademhalingsstoornissen kunnen
ne stammen en daarmee het vcrschil in symptomen. Als
wel of met een duidelijk kenmerk zijn; dit is aflunkelijk
van betrokkenheid van de trachea en ophoping van exugevolg van de ziekte produceren de dieren geen geluid
daat hierin.
meer. In de stal is het dan opvallend stil en daarom spreekt
men wel eens van 'cathedra! diseasc'. De klinische symptomen van laagpathogene stammen blijven voornamelük
Het ziektebeeld dat wordt waargenomen tijdens de !midibeperkt tot de respiratictractus. Symptomen kunnen verge uitbraak is zeer aspecifiek. Eigenlijk is de plotseling toenemende sterfte het cmgc karaktcnstieke beeld. De
crgeren als gevolg van secundaire bacteriële en virale
gezwollen kammen en lellen en met name de cyanotische
infecties.
plekken worden lang niet altijd gezien. Het ontbreken van
Besmettingen met hoogpathogene intlucnzavirusstammcn
het volledige ziektebeeld kan mede vcrklaren waarom bet
enige tijd duurde voordat de diagnose werd gesteld.
leiden door beschadiging van het endotheel tot het beeld

Het begon bij vogels
Op zaterdag 22 februari wordt bij een pluimveebedrijf in
de Gelderse Vallei een vcrminderde voer- en wateropname geconstateerd bij leghennen die de volgende dag
door vcrhoogde uitval. In de
doorzet en wordt
loop van de week wordt er diagnostisch onderzoek
gcstart bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).
Later in die week wordt ook duidel~jk dat betzelfde probleem zich op meerdere bedrijven voordoet. Het onderzoek leidt uiteindelijk tot een
verdenking van
klassieke vogelpest waarover de GD op 28 februari de
Rijksdienst voor Keuring van Vee en Vlees (RVV) informeert, die vcrvolgens groot alarm slaat. Specialisten van
de RW bezoeken de bedrijven en zenden dieren naar
het CIDC-Lelystad, het Nationaal Referentie instituut
voor aviaire influenza. Medewerkers van het CIDCLelystad vcrrichten in de nacht van vrijdag op zaterdag
sectie op een aantal kippen van 61 bedrijven. Het sectiebeeld dat eerder al op de GD is gerapporteerd wordt

daarbij in grote lljnen bevestigd. Op zaterdag 1 maart
wordt door medewerkers van het CIDC-Lelystad de
'revcrse transcriptase polymerase chaîn reaction' (RTPCR)
voor influenzavirussen van de subtypen
HS en H7 uitgevoerd op RNA dat direct geïsoleerd
wordt uit wcdselhomogenatcn. De RT-PCR van H7 op
RNA geïsoleerd uit materiaal van 4 van de bedrijven is
positief: De volgende dag wordt een sequentiereactie
uitgevoerd op het met de PCR verkregen DNA Uit de
sequentie wordt afgeleid dat het haemagglutinine meerdere basische aminozuren voor de splitsingsplaats bevat
en wordt duidelijk dat in Nederland voor het eerst sinds
of aviaire influen1926 sprake is van klassicke
za. Op zondag wordt de seqnentic bevestigd door de
groep van prof. A. Osterhaus (ErasmusUniversiteit Rotterdam). Zij concluderen tevens uit de sequentie van het
neuraminidase dat het gaat om een N7-typc (E.M.A
Fouchier, Promed publicatie).
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1957 (H2N2), 1968 (H 3 N2) en in 1977 (H1N1). In de
perioden tussen deze pandemieën hebben zich jaarlijks
epide mieën voorgedaan ten gevolge van graduele antigene
veranderingen in het virus (an tigeen drift). Op dit
moment hctrefi: het vooral H 1N1 , I-13N2 en influenza-Bepidemieën die zich wereldwijd onder mensen ve rspreiden. H et gelijktijdig optreden van ee n epidemie onder
pluimvee (vogelpest) en ee n gebruikelijke intluenza-epidemie o nder mensen , zou mogelijk tot rcassortment va n
heide virussen en vervolgens tot een nieuwe pandemie
kunnen leiden.

Verspreiding

De zie kte kan zich snel versp reiden na de besmetting van
pluimvee. Gezien de incubatietijd van 4 tot 15 dagen,
mogelijk zelfs tot 3 weken (ervaringen in Italië) , zal het
virus o nge merkt kunnen verspreiden voordat klinische
ve rschijnselen duidelijk worden . De vele intensieve contacten tusse n pluimveebedrijven o nderling zijn de belangrijkste oorzaak van de snelle ve rspreiding. Met name mest
bevat grote hoeveelheden virus (Hf tot 1OS infectieuze
eenheden per gram) en is daarom een belangrijke verspreidingsfactor. Deze mest kan verspreid worden door menHuidige monitoring van vogels
se n die van bedrijf naar bedrijf gaan en onvoldoende van
kleding en schoeisel wisselen, maa.r ook via gecontamiIn de jacht op de laagpath ogene variant bij vogels is een
neerde materialen en apparaten. Ook het verplaatsen van
monitoringsprogramma gestart buiten de Gelderse Vallei .
Dit programma wordt aangestuurd door de Gezondheidslevende dieren leidt tot verspreiding. Bij de vermeerdering
va n RNA-virussen o ntstaan
dienst voor Dieren (GD), die
voo rtdurend mutanten waaronook de sera test in een ELISA op
vermenging kan leiden tot reassortiment
antistoffen tegen influenza-Ader hoogpathogene VIrussen.
virussen. Sera die positief zijn in
N a introductie van laJ.t,:rpathogeen virus in pluimvee worden de hoogpathogene mutande ELI SA worden doorgestuurd naar CIDC-Lelystad
ten geselecteerd waarbij de wijze van transmissie mogelijk
voor bevestiging in de haemagglutinatie inhibitietest op
een fac tor vormt. Hoe snel de selectie tot stand komt is
influenza-l-17-antigeen. H et monitoringsprogramma is
onbekend. Tijdens uitbraken in Pennsylvania in de jaren
gestratificeerd naar provincie en aanwezige bedrijf~typ e n :
tachtig, in Mexico in de jaren negentig en recent in Italië
legdicrcn, legbedrijven met uitloop, vleeskuikcns, kalkoein 1999, is gebleken dat het 6 tot 9 maanden duurde voornen, grooto uder- en ouderdieren en eenden. Tevens werd
dat de hoogpathogene variant ging overheersen. In Nederals additionele monitoring aa n het be drijf~lcven gevraagd
land lijkt de hoos'llathogene variant al heel snel de overmelding te maken van bedrijven met een gekwantificeerde
hand te hebben gekregen.
legdaling en bedrijven met dieren die nooit toe zijn gekomen aan de topproductie.

Transmissie van vogel op mens

Resultaten
Transmissie van influenzavirus van vogel naar de mens is
zeldzaa m en is alleen hij H7N7, HSN1 en H9N2 beschreven. Voor H7N7 was dit voor het eerst in 1959. 1 Vervolgens werd een influenzavirus in 1979, tijdens een epidemie bij zeeho nden, op de mens overgebrac ht doordat een
bes mette zeehond zijn verzorger in het gezicht niesde. 2
Overdracht van dier naar m e ns is voor het laatst in 1996
besch reve n toen H7N7 bij een vrouw conjunctivitis veroorzaakte. De vrouw verzorgde eenden die in de buurt van
watervogels leetèlen. 3 Mens-op-menstransmissie met
H7N7 is nooit eerder beschreven.
Vermenging va n 2 verschille nde intluenza-A-virussen kan
leiden tot reassortment, het uitwisselen van genetisch
materiaal (antigeen shift). De ve rmenging vindt waarschijnlijk niet bij mensen plaats maar in een ander zoogdier. Met name varkens worden vaak genoemd omdat die
bij boeren vaak meer contact hebhen met wilde vogels of
kippen en eenden. In de 20e eeuw heeft reassortment 4
keer tot een pandemie geleid, te weten in 191R (HlN1) ,
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In totaal werden - tot het schrijven van dit artikel 17 maart
- 27.010 sera afkomstige van 1224 bedrijven onderzocht.
Slechts bij 3 bedrijven, allen gelegen in of in de buurt van
Dinteloord in West-Brabant, werden in vrijwel alle genomen se ra antistoffen tegen H7-virus aangetrotTcn. Het gaat
hier om 2 bedrijven met uitloop en een kalkoenenbedrijf
De 2 bedrijven met uitloop voor leghennen waren in de
additionele monitoring aangemeld vanwege een eilcgdaling van ± 20% in oktober 2002 en vanwege het niet halen
va n de topproductie en een beperkte daling in december.
Het kalkoenenbedrijf had een hi storie va n respiratoire
problemen met vcrhoogde uitval in december 2002. Daarmee lijkt het erop dat er in N ederland 2 infectiehaarden
zijn : een van laas'llathogee n virus in West Brabant en een
van hoogpathogeen virus in de Gelderse Vallei. Of beide
haa rden een relatie hebben moet vcrder worden onderzocht. O p dit moment zijn er 3 m oge l ~jkhedcn:
1. De hennen in de bedrijven in Dinteloord werden geïnfecteerd vanuit de wilde fauna met een laagpathogeen
H7N7-virus in scptemher of oktober 2002 en het laag-
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pathogene virus werd vcrsleept naar de Gelderse Vallei
waar het vcrvolgens hoogpathogeen werd.
2. Bedrijven in de Gelderse Vallei, waarschijnlijk leghennenbcdrijven met uitloop, werden geïnfecteerd uit de
wilde fauna ergens in 2002 waarna het virus werd vcrsleept naar één van de bedrijven in Dinteloord van
waaruit de 2 andere bedriJven werden gcïnfèctcerd

door contactinfectics. In dat geval is het virus pas
hoogpathogeen geworden nadat het verder werd vcrsleept in de Gelderse Vallei. Deze mogelijkheid lijkt
wat minder waarschijnlijk omdat er tot nu toe nog
maar 1 serologisch positiefbedrijf in de Gelderse Vallei
is gevonden en omdat in sera afkomstig van bedrijven
in de Vallei, die in het kader van andere mnnitorings-

Vogelpestvirus ook hij mensen
Op zaterdag 1 maart 2003 wordt bij een pluimveebedrijf
in de Gelderse Vallei het aviaire influenzavirus H7 uit leghennen geïsoleerd. Direct start de ruiming van bedrijven.
Din.<;dag 4 rnaart wordt melding gemaakt van een dierenalt<; met acute corijunctivitisklachten, één dag na bezoek
aan een bedrijf besmet met aviaire influenza. Bij hem
wordt een oogswab afgenomen en verstuurd naar het
RIVM-LIS. De volgende dag adviseert het bestuurlük
advies orgaan (BAO) aan alle betrokken personen bij de
rui mingswerkzaamhedcn, beschermende maatregelen
(zoals mond/neusmasker en beschermende bril) te
nemen. De belangrijkste reden hiervoor is de kleine kans
op een geslaagde reassortment bij een combinatieinfectie
van humaan influenza- en aviair influenzavirus en daarmee het begin van een nieuwe grieppandernie. Vrijdag 7
maart blijkt de dierenarts influenza-negatief. Inmiddels
is bij een tweede dierenarts conjunctivitis opgetreden.
Uit tests door het RIVM-LIS bleek hij influenza-A-positief. Voor spoedtypering worden monsters naar het virologisch laboratorium van het Erasrnus Medisch Centrum in Rotterdam gestuurd: met een PCR wordt
influenza NH7 aangetoond. Inmiddels heeft zich een
derde dierenarts gemeld, dit keer met griepverschijnselen. Op zondag 9 maart worden de resultaten besproken
in een OMT en worden voorbereidingen getroffen voor
een versterkte surveillance die een dag later bü het
RIVM in werking treedt. Maandag blijkt dat de derde
dierenarts geïnfecteerd is door het humane influenzavirus (H3). Diezelfde avond komt het OMT nogrnaals
bijeen en besluit alle personen te vaccineren die direct bij
de ruirningswerkzaamheden van besmet pluimvee zijn
betrokken (ongeveer 1.500 personen). Dit om de kans op
gelijktijdige infectie met AI H7N7 en de huidige epidemische influenza (H3N2) sterk te kunnen reduceren.
Bij het crisiscentrum 111 Garderen melden zich
inmiddels steeds meer mensen met conjunctivitisklachten. Deze worden allen bemonsterd en getest. Enkele
dagen later blijkt dat 5 van de in totaal 20 bemonsterde
personen influenza-A-positief zîjn en bij 4 van hen

wordt H7 vastgesteld. Het OMT adviseert vcrvolgens op
vrijdag 14 maart alle personen wonend en werkend op
besmette pluimveebedrijven ook te vaccineren. Verder
worden alle personen met een bevestigde H7-infectie
met anti-virale medicatie (oseltamivir=Tamiflu) behandeld om de uitscheidingsduur te bekorten.
Maandag 17 maart blijken 2 contacten van een persoon
die bij ruimingswerkzaamheden van besmet pluimvee
betrokken is en conjunctivitis heeft, positief voor influenza-NH7N7. Ookzij hebben conjunctivitis en zijn zelf
niet aan besmet pluimvee blootgesteld. Deze resultaten
geven sterke aanwijzingen voor mens-op-menstransmissic van NH7N7-virus en ook de epidemiologische gegevens wijzen in deze richting. Dit doet het OMT ertoe
besluiten anti-virale prophylaxe (oseltamivir) aan alle
personen die betrokken zijn bij de ruimingswerkzaamheden te adviseren. Dit advies wordt door de staatssecretaris mevrouw Ross overgenomen en geïmplementeerd
door locale GGD' en. Onderzoek bij het RIVM toont aan
dat influenzavirus NH7N7 gevoelig is voor oseltamivir.
De laatste gegevens (van vrijdag 4 april 2003) uit de versterkte surveillance maken duidelijk dat er in totaal 266
personen met acute gezondheidsklachten zijn. Hiervan
hebben 213 conjunctivitis, 20 gricpachtige versch~jnselen
en 33 andere klachten (zoals diarree, misselijkheid etc).
Van de 213 personen met coqjunctivitis melden 35
bovendien grîcpachtige verschijnselen.
Van de 266 patiënten hebben 66 (25 %) positieve uitslagen voor influenza-NH7N7, 5 zijn H3-positief, 151 zijn
influenza-negatief, en bij 23 z~jn de resultaten nog nier
bekend. Van 213 patiënten met conjunctivitis, z~jn 61
van de 1R2 beschikbare laboratoriumuitslagen positief
voor !DN7 (34 'Yo). Van 4 patiënten met positieve
H7N7-uitslagen zijn de klachten onbekend of vallen zij
onder 'andere klachten' (dus geen conjunctivitis of
gricpachtige verschijnselen). Tot op de dag van dit schrijven zijn er geen dubbelinfecties met H7N7-virus en
Hl- of H3-înfluenzavirussen gevonden. Actieve casefinding wordt gecontinueerd.
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programma's aanwezig waren bij de GD, geen anti'tnilèn tq;;cn influenza-A-virus werden aangetoond.
Wt• hthben te maken met 2 separate introducties vanHit t.k wilde fauna.

Auteurs veterinair
G. Koch en J. van der Goot, Centraal Instituut voor DierziekteControle (CIDC-Lelystad),
A. Bouma, Vakgroep Landbouwhuisdieren, Faculteit
Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

N:Hkr nnderzoek moet uitwijzen welke hypothese de

A.R.W. Eibers, Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer.

j111stc 1s. Op dit moment wordt klassicke vogel pest bestre-

<.kn dnn r het vcrm inderen van het aantal vatbare dieren.

Auteurs humaan

Hd:U$ lwn dat op dit moment alleen door het ruimen van

M. Du Ry van Beest Holle, Centrum voor Infectieziekten

hc~lllttte

en de hun naburige bedrijven. Hoe het risico op
introductie van de ziekte bij vogels in de toekomst kan
worden ve rkleind, moet nader onderzocht worden. HetzciG.Ie geldt voor infèctierisico's bij de mens. Inmiddels
heeft het RIVM diverse studies naar de relatie tussen
blootstelling aan en infectiviteit van het influenzavirus
NH7N7 bij de mens gestart. Ook wordt nu gericht contactonderzoek uitgevoerd om de eventuele secundaire
transmissie op de voet te volgen. De contacten zullen
bovendien later nogmaals benaderd worden voor éénmalig serologisch onderzoek om eventueel doorgemaakte
infectie, mogelijk subklinisch, vast te stellen.
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A. Meijer, Laboratorium voor Infectieziekten en Perinatale Screening (LIS) RIVM
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A. Bosman, CIE, RIVM, Bilthoven en EPIET
A. Osterhaus, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam,

afdeling Virologie, Rotterdam.
J. van Steenbergen, Bureau Landelijke Coördinatiestruc-

tuur Infectieziekten (LCI), Utrecht
M . Conyn-van Spaendonck, CIE, RIVM, Bilthoven
M. Koopmans, LIS, RIVM, Bilthoven
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http://www.minlnv.nl/vogelpest en www. vwa.nl

l\

l\

Op deze sites van respectievelijk het Ministerie van Landbouw en Visserij en van de Voedsel en Waren
Autoriteit staan volledig dossiers over voge lpest in Nederland. Beide dossiers geven veel achtergrondinformatic over de epidemie en veelgestelde vrage n worden beantwoord. Daarnaast bieden de sites
inzicht in all e actuele ontwikkelingen. Voor nadere informatie over de veterinaire aspecte n kan iedereen zich wenden tot het LNV-Loket: OR00-22:)3322. Ope ningstijden: ma-vr OR:30 tot 20:00 uur za- zo
10:00 tot 16:00, op teletekst: pagina's 461 (LTO) en 462/463 (LNV). De Voedsel en
Waren Autoriteit verwijst naar het
Ministerie van VWS voor nadere inforlandbouw, natuurbeheer
Voedsel en
matie over volk~ge z ondheids kwesties:
Waren Autoriteit
en visserij
k.W
RVV
www.minvws.nl.
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Wateroverdraagbare virussen soms zeer infectieus
RIVM-workshop: ziektelast onduidelijk
aast transmissie door direct contact en via de lucht kunnen ernstige
of minder ernstige pathogene virussen zich via water verspreiden.
Maar afgezien van 2 opgespoorde explosies van virale gastro-enteritis via
water, is het voorlopig onbekend in welke mate dit in Nederland hêt
geval is. Er zijn slecht~ beperkte gegevens over wateroverdraagbare virussen beschikbaar. Niettemin wordt het steeds duidelijker dat deze virussen
zeer infectieus kunnen zijn en dat het zuiveren van water niet gemakkelijk is. Vandaar dat kwantitatieve risicoschatting nuttig en noodzakelijk is
om het infectierisico en uiteindelijk de ziektelast door virussen in drinkwater, te bepalen. Op 12 maart werd hierover voor de eerste keer in
Nederland een workshop gehouden.

N

evenals lozingen van gezuiverd rioolwater. Enterovirussen
Eén van de belangrijkste bedreigingen voor betrouwbaar
drinkwater is de aanwezigheid van ziektevcrwekkende
komen in gehalten van 100 infectieuze deeltjes per liter
rioolwater voor terwijl dit voor Norovirussen (voorheen
micro-organismen. Deze mogen dan ook volgens de EUNLV) 1 miljoen RNA-bevattende virusdeeltjes per liter
drinkwaterrichtlijn van 1998 niet in zodanige hoeveelhekan zijn. waarbij wordt aangenomen dat hiervan ci rca
Jen in het water vóórkomen dat er gevaar voor de volksge10.0{)() deeltjes infectieus zijn. Zuivering van rioolwater
zondheid ontstaat. In het N ederlandse Waterleidingbesluit
vcrlaagt deze gehalten grofweg
2001 is geregeld dat voor enkele
met een factor 10 tot 100 en
pathogene
mJCro-orgamsmen
risicoschatting voor wateroverdraagbare
leidt dus nog steeds tot een aanee n meetverplichting geldt tijaandoeningen nuttig
zienlijke belasting van het
dens de productie van drinkwaoppervlaktewater. Om deze
ter. Tevens is hierin opgenomen
reden zouden lozingen van zowel ongezuiverd als gezuidat de drinkwaterproducent die gebruik maakt van opperverd rioolwater in binnen- en huitenland geïnvemariseerd
vlaktewater, een risicoanalyse moet opstellen voor het leidiene n te worden. Andere bronnen voor virale verontreidingwater op basis van metingen hij ongezuiverd water en
niging van oppervlaktewater zijn rioolwaterlozingen door
de verwijdcringscapacitcit van de zuivering. Uitgangspunt
hiervoor is een grenswaarde van 1 infectie door consumpJ e scheepvaart: Je beroepsvaart, de pleziervaart en woontie van drinkwater per I 0.000 personen per jaar.
boten . Daarnaast kan het loze n van hallastwater een bron
zijn van viru~sen en kunnen ook (landhouw)huisdieren en
wild, zoals (water)vogels maar ook (zee)znogdieren, het
Besmettingsbronnen
oppervlaktewater direct besmetten of via afspoeling van
O ppervlaktewateren kunnen op uiteenlopende wijzen
mest.
bes met raken met enterale virussen. Overstorten van
Virussen die via water overgedragen kunnen worden,
ongezuiverd rioolwater hij hevi ge regenval is een bekende
behoren tot de grote groep van enterale virussen die worbron voor fecale verontreinigi ng van oppervlaktewater,
den uitgescheiden in humane feces. De meeste van deze
wateroverdraagbare v1russen zoals de Norovirussen,
A~tw- , Adcno- en Rotavirussen kunnen gastro-enteritisklachten vcroorzaken hij de mens. Andere wateroverdraagbare virussen veroorzaken ernstigere klachten, zoals
kinderverlamming als gevolg van een poliovirus-infectie
of geelzucht dat door de enterale hepatitisvirussen (hepatitis virus type A, E en f) veroo rzaakt kan worden. Feces
Recreatie
Scheep..aan
van geïnfecteerde personen, al dan niet met klinische versc hijnselen, kan in het water terechtkomen en sommige
virussen kunnen in lage concentratics nog infectieus en
pathogeen zijn. De lage virusconcentraties die in water
Routes van fecale besmetting van oppervlaktewater.
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de infectiensico's van drinkwaterconsumptie worden
geschat uit de gehalten in het oppervlaktewater en de
efficiëntie van drinkwaterzuiveringsprocessen, is de virusvcrwijdering van verschillende zuiveringsstappen onderzocht. Dit heeft verschillen aangetoond tussen de efficiëntie van diverse zuiveringsmethoden. Zo verlaagt
bodempassage de virusgehalten tot zo'n 100 miljoen keer,
afhankelijk van de bodemsamenstelling en het betreffende
virus. Andere zuivenngsmethoden zoals langzame zandfiltratie, lijken minder efficiënt te zijn voor virusverwijdering, maar worden altijd in combinatie met andere zuiveringsstappen toegepast waardoor een multipele barrière
tegen microbiologische verontreiniging ontstaat. BacteriofDrie spaarbekkens van Waterleidingbedrijf Brabantse Biesbosch.
(Bron: WBB)
agen, virussen met als gastheer bacteriën, lijken goede
modelvirussen voor het bepalen van de efficiëntie van zuivoorkomen kunnen dus relevant zijn voor de volko;;geveringsstappen maar niet om aan te geven of en zo ja, hoeveel ziekteverwekkende virussen in water aanwezig zijn.
zondheid maar bemoeilijken tegelijkertijd de detectie van
Gegevens tot dusverre wijzen uit dat virusgehalten erg
virussen in water.
variabel zijn en piekmatig lijken. Het is onduidelük hoeVoor ongezuiverd rioolwater kan volstaan worden met
zeer dit afhankelijk is van de mate van inactivatie in water
virusdetectie in 1 L water. Echter, om virussen te kunnen
en/of het epidemisch voorkomen van virussen in de bevolking. Het onderzoek leert dat modellering van zuiveringsaantonen in gezuiverd drinkwater is 1000 L nodig. Het is
metboden nuttig en noodzakelijk is om de parameters te
mogelijk om honderden liters tot analyseerbare volumes te
kunnen bepalen die het meest van
reduceren met behulp van filtratieinvloed zijn op de virusverwijdmethoden, maar hiervoor ZIJn
per ongeluk kwam huishoudwater in
nng.
expenise en bijzondere apparatuur
het
drinkwaternet
terecht
noodzakelijk In de geconcentreerde watermonsters moeten vcrvolHet belang van onderzoek blijkt
nog eens uit de 2 recente explosies van virale gastro-entcgens de infectieuze virusdeel9es worden aangetoond. Voor
ritis die via water werden overgedragen. In het ene geval
sommige enterale virussen, zoals poliovirus, is dit mogekwam per ongeluk huishoudwater in het drinkwaternet
lijk doordat bepaalde cellijnen gevoelig z~jn voor infectie
terecht. Huishoudwater is geschikt voor hijvoorbeeld toimet deze virussen. Voor andere belangrijke virale gastroletspoeling en het wassen van kleding maar niet voor conenteritisverwckkers, zoals Norovirussen, zijn nog geen
gevoelige cellijnen bekend. Detectie van deze niet-kweeksumptie vanwege hogere aantallen pathogene micro-organismen, waaronder virussen. Door vcrgelijking van
bare virussen wordt gedaan met behulp van moleculaire
ziektegevallen in de getroffen wijk met die in een naburig
technieken, zoals PCR, wat als nadeel heeft dat het geen
gelegen controlewijk, kon worden vastgesteld dat het
informatie geeft over het al dan niet intèctieus zijn van de
fecaal verontreinigde drinkwater ziekte had veroorzaakt.
aangetoonde RNA-bevattende virusdeel~jes. Modelvirussen, zoals dierlijke virussen of bacteriofagen, kunnen bij
Want uit de aandoeningen zelf kan niet worden opgemaakt
of deze door water of anderszins zijn veroorzaakt. Een
bepaald onderzoek uitkomst bieden. Toch moeten gevoeliandere moeilijkheid bij onderzoek naar wateroverdraagbage cellijnen uiteindelijk beschikbaar komen.
re infecties is het aantonen van de ziektevcrwekker in het
water. Ook bij de beschreven explosie was dat het geval en
Oppervlaktewater als drinkwater
hocwel het onderzoek in de richting van Norovirusscn
wees, bleef het dctîniticve bewijs uit. Bij de tweede gastroOp vcrschillende locaties in Nederland in zowel het Rijncntcritiscxplosic via een verontreinigde spcelfimtein, kon
als het Maasstroomgcbied, zijn oppervlaktewateren ondermet veel meer zekerheid worden vastgesteld dat Norovizocht op de aanwezigheid van humane pathogene virusrussen gastro-cnteritis veroorzaakten bij honderden kinsen. Gehalten van 10 infectieuze enterovirussen en I 0.000
RNA-bevattende Norovirusscn- ongeveer 100 infectieuze
deren in de zomer van 2002. Hier werden zowel in de
ontlasting van de zieke kinderen als in het recreatiewater
deel~jes per liter oppervlaktewater, konden worden
dezelfde Norovirusvariantcn met een specifieke mutatie
berekend uit metingen. Oppervlaktewater wordt in
aangetoond. 1
Nederland behalve voor recreatie ook als één van de bronnen voor de productie van drinkwater gebruikt. Aangezien
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Gezondheidsverlies
Een infectierisicoschatting voor blootstelling aan drinkwater wordt behalve door virusgehalten en zuiveringsmetboden bepaald door de dos is-responsrelaties voor de
betrdfende virussen. Mensen die worden blootgesteld
aan één enkel Rotavirusdeeltje hebben 25% kans op infectie. Hoewel niet iederee n gevoelig is voor infectie met
N orovirussen , is dit infèctierisico voor gevoelige individuen ze lf~ nog hoger. Er bestaan evenwel gee n technieken
o m vast te stellen of het om infectie uze deeltjes gaat,
waardoor de dosis waaraan me n is blootgesteld onzeker is.
Ook kunnen virussen geaggregeerd vóórkomcn, maar in
welke mate dit gcbeun is vooralsnog onbekend voor
N orovirussen. Bovendien zal niet iedere infectie leiden
tot ziekte en is de ernst van de ziekte niet bij elke virusinfectie hetzelfde. Als universele maat voor gczondhcids-

vcrlies wordt de Disability Adjustcd Lifc Year (DALY)
voorgesteld. Hierdoor zouden ziekterisico's in tege nstelling tot infectierisico's door blootstelling aan drinkwater,
kunnen worden berekend en vergeleken. Echter. onzekerheden in deze benade rin g schuilen niet alleen in het
gebrek aan onderzoeksgegeve ns maar ook in de vcrsc hillen aan last voor bevolking va n ontwikkelde en om wikkelingslande n. Duidelijk is in ieder geval dat viru ssen in
vergelijkin g met andere wateroverdraagbare micro-organismen tot een hoog gezondheidsverlies kunnen leiden,
ook in Westerse landen m et goede gezondheidsvoorzieningen als Nederland.
Ana Maria de Roda Husman, Projectleider Watermicrobiologie, Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming (MGB) , RIVM, Bilthoven,
e-mail: am.de.roda.husman@rivm.nl
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Incubatietijd Creutzfeldt-Jakob langer dan vermoed
n de jaren zeventig werd bekend dat de ziekte van Creutzfeldt-Jakob

I

(CJD) via iatrogeen handelen overdraagbaar is tussen mensen. Dat de
incubatietijd kan oplopen tot 38 jaar is een van de bevindingen uit het
proefschrift 'Determinants ofCreutzfeldt-Jakob disease. A genetic
epidemiologie study' van Esther A Croes. Zij deed onderzoek bij de
Genetische Epidemiologie Unit van de afdeling Epidemiologie & Biostatistiek van hetErasmus MC en promoveerde in september 2002.

De ziekte van Creutzfcldt-Jakob is een complexe ziekte
lage dosis humaan groeihormoon had ontvangen in het
die de unieke eigenschap heeft zowel erfelijk overdraagkader van een diagnostische procedure.
baar te zijn als een iatroge ne vorm van transmissie te kennen . In het proef~ch rift worden } van de 4 personen
Nauwgezette surveillance
beschreven die in Nederland met een iatrogene vorm van
de ziekte zijn overleden. OpvalH oewel h erscnvlies tegenwoordig voldocl!dc wordt ontsmet
!end biJ deze 3 personen was dat
het is aannemelijk dat een andere
de ziekte op een jongere leeftijd
en groeihormoo11 synthetisch
genetische factor betrokken is
wordt geproduceerd vraagt de
begon Cl! dat h~j aanvang niet de
hekende dementie, maar ee n
lange incubatie van deze ziekte
ataxie op de voorgrond stond. Bü 2 van de patiënten werd
om een nauwgezette survei llance . Ook de mogelijkheid
een besmette hersenvliestransplantatie 10 en 14 jaar tevovan transmissie via chirurgische procedures en bloedtransren verantwoordelijk gehouden voor de overdracht van
fusie (met name van belang in de aan BSE-gerclatecrde
besmettelijke prion en, terwijl de extreem lange incubatievariant vorm van CJD, waarbij ook het lymfoïdesystcem is
tijd van 3R jaar werd waarge nom en hij een patiënt die ee n
betrokken) vraagt om onderzoe k in de nabije toekomst.
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Genetische vatbaarheid
Naast een autosomaal dominante overerving en iatrogene
transmissic bestaat de 'sporadische' vorm van CJD waarbij
geen oorzaak kan worden vastgesteld en die het overgrote
deel van de patiënten beslaat. In deze groep onderzocht
Croes of genetische vatbaarheid een rol kan spelen, waarbij zij de mate van verwantschap binnen een groep patiënten met CJD vergeleek met de mate van verwantschap

binnen een controlegroep. Negen van de 59 CJD-patiënten bleken een gemeenschappelij ke voorouder 5 tot 7
generaties tevoren te hebben, terwijl in de controlegroep
de eerste verwantschap pas bij 11 generaties werd gezien.
Dit is een sterke aanwijzing voor een onderliggend gen bij
de CJD-patiëntcn. Een mutatie in het prion-gen kon worden uitgesloten zodat het aannemelijk is dat een andere
genetische factor betrokken is.
De genetische achtergrond werd verder ontrafeld via de
zogeheten 'kandidaat-gen' -benadering, waarin een polymorfisme in het prionachtige doppel-gen werd onderzocht. Er bleek een onafhankelijke invloed van het doppel-gen te bestaan op de kans om CJD te ontwikkelen.
Deze data vormen een goed basis om de zoektocht naar de
genetische basis van CJD (en andere vormen van dementie) verder uit te breiden.
Het proefschrift is deeL<; gebaseerd op gegevens die zijn
verkregen uit de surveillance naar CJD in Nederland, die
tot 1 september vorigjaar op vrijwillige basis geschiedde.
E.A. Croes, Determinants of Creutzfeldt-Jakob disease.

A genetic epidemiologie study.
ISBN 90-9016169-4
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RVP in Nederland een succes
Verslag congres Rijksvaccinatieprogramma

'Hart

voor uw kind' was het toepasselijke thema van het congres over het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) op 14 februari 2003. De kernpunten
van het congres werden gevormd door de introductie van de hepatitis-Bvaccinatie en de gecombineerde DKTP-Hib-vaccinatie. Daarnaast werd de
loftrompet gestoken over de hoge vaccinatiegraad in Nederland.

De staatsecretaris mevrouw Ross-van Dorp opende haar
speech met een compliment aan alle mensen in de zaal die
het Rijkwaccinatieprogramma (RVP) tot een succes hebben gemaakt. Ondanks het feit dat deelname aan het RVP
vrijwillig is, maken veel Nederlanders gebruik van het
vaccinatieaanbod zonder dat daar 'een zweep of preek aan
te pas komt', berichtte de staatssecretaris. Zo'n 96% van
de Nederlandse 4- tot 9-jarige kinderen is gevaccineerd
tegen bof, mazelen en rode hond . Met deze cijfers scoort
Nederland hoger dan het buitenland. De staatssecretaris
benadrukte dat men weliswaar 'kritisch' moet blijven
prikken, maar wel gebaseerd op wetenschappelijke inzich-

120

I

jAARG ANG !4 NUM MER

4

APRIL

2003

ten. Vanzelfsprekend moeten mogelijke bijwerkingen van
vaccinatie nauwlettend gevolgd worden. Bijwerkingen zoals een stijve arm of koorts - zijn echter te verkiezen
hoven de risico's van de soms dodelijke infectieziekten
waartegen ingeënt wordt, aldus Ross.

JGZ-pakket
Eric Koster, VWS, besprak in zij n presentatie de veranderingen in de Jeugdgezondheidszorg OGZ). Tussen 20032008 wordt een convenant over de taken van de JGZ
geïmplementeerd tussen de Vereniging voor Nede rlandse

INFECTIEZIEKTEN IBrlilelin

Gemeenten, de thuiszorg en V\VS. Dit moet uiteindelijk
leiden tot een maximale toegankelijkheid en kwaliteit van
het JGZ-aanbod, professionalisering van de sector en een
landelijk samenhangend registratiesysteem. Het RVP is de
centrale drager van het JGZ-pakket en dient als uitgan gspunt voor het contactmo ment tusse n de JGZ en het kind.
De registratie en monitoring zullen in de toekomst naadloos aansluiten bij een l a ndcl~jk (elektronisch) registratiesysteem.

zelf als aan de werkers in het veld. Daamaast werken zij
aan de kwaliteitsbevordering en kwaliteitsbewaking van de
uitvoering, onder andere door het houden van externe
audits. Ook zorgt de medisch adviseur voor deskundigheidsbevordering en voorlichting van de uitvoerders. ln
de praktijk blijkt de tijdigheid van de infórmatic een struikelblok te zijn; de juiste informatie knmt soms veel te laat
bij de professionals. Een recent vóorbecld hiervan is de
gebrekkige voorlichting rond de invoering van de hcpatitis-B-vaccinatie in het RVI~

Rudy Burgmeijer, Nederlands Vaccin Instituut (NVI),
Rollenspel
lichtte de rol toe van het nieuw opgerichte instituut. Sinds
1 januari 2003 zijn het NVI en het RIVM onafhankelijke
N a de lunch en de drukbezochte info-markt, gaven Briage ntschappen. Het NV1 werkt in opdracht van het
gitte de Boer, wijkverpleegkundige, en Pascal Vastrick,
ministerie van VWS en heeft tot taak vaccins te leveren
consultatiebureau-arts, de 'problemen' van de dagelijkse
door deze zelf te produceren of in te kopen, en de overRVP-praktijk weer in de vorm
heid hierover te adviseren. Dit
van een rollenspel. H et consult
staat los van de taak van het
de juiste informatie komt soms veel
van een 4-jarige kleuter en het
RNM: de overheid op basis van
te
laat
bij
de
professionals
consult van een bange. kritische
epidemiologie adviseren over
en allochtone moeder, werden
ziekten waartegen gevaccineerd
moet worden. Tevens evaluee rt het RNM de werking
op herkenbare wijze belicht. Zo werd duidelijk dat het
soms moeilijk is om de ouders die bij het consultatiebuvan het RVP en analyseert het de bijwerkingen van RVPreau komen, goed te begeleiden en te informeren.
vaccinaties. Burgmeijer ging vc rder in op de achtergronden van introductie van het nieuwe hepatitis-B-vaccin en
het combinatievaccin DKTP-Hib per I rnaart 2003.
Onzekerheden

Bewaking van veiligheid
Dat het waarborgen van de veiligheid van het RVP essentieel is, rnaakte Gerda van 't Bosch, V\VS, duidelijk in een
toegevoegde presentatie. Ook nu het NVI is opgericht
blijft het RIVM het centrale loket voor veiligheidsbewaking van het RVP.
Pieter de Hoogh, Landelijke Vereniging van Entadministraties, besprak de rol van de entadministratie binnen
het RVP. De entadministraties zijn meer dan de medische
boekhouders van het RVP, ze zijn op grond van de AWBZ
verantwoordelijk voor de uitvoering van het RVP. De entadministratie vormt de coördinatielaag tussen V\VS en de
uitvoerende organisaties (GGD' en, MO.A:s, gemeenten en
consultatiebureaus). Daarnaast zorgen de entadministraties voor informatie en bijscholing voor de uitvoerenden
en voorlichting aan de ouders. Entadministraties bestellen. bewaren en distribueren de benodigde vacnns.
Tevens ve rzorgen de entadministraties het oproepen van
de kinderen en de rq..,.jstratie van hun vaccinaticstatus.
Lianne Holty, entadministratie Zeeland en Zuid-Holland.
lichtte de taken van de Medisch Adviseur van de entadministratie verder toe. De medisch adviseur houdt zich in
het kader van het RVP bezig met consultatie en advies aan
zowel de directie en medewerkers van de entadministratie

Boudewijn Peters, kinderne uroloog WKZ, maakt deel uit
van de Gezondheidsraadcommissie 'Bijwerkingen vaccinaties RVP'. De taken van deze commissie zijn trends van
(nieuwe) bijwerkingen signaleren en interpreteren,
beoordelen van de jaarlijkse rapportage van het RNM en
in het bijzonder het beoordelen van meldingen van sterfgevallen en andere ernstige of bijzondere verschijnselen
van vaccinaties. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaf
Peters aan dat bij de beoordeling van ernstige bijwerkingen drie elementen een ro l spelen: de aard van de gemelde
verschijnselen, de mate va n waarschijnlijkheid van een
oorzakelijk vcrband (of coïncidentie) met een voorafgaande vaccinatie, en het al dan niet blijvend zijn van de klachten.
Gast~prcker Jelle Kuiper, die geïntroduceerd werd als student communicatiewetenschappen belast met de communicatie rondom het RVP, maakte op hilarische wijze duidelijk hoc de weerstand tegen vaccinaties verminderd kan
worden. Spanning bij ouders kon volgens hem weggenomen worden wanneer de 'prikker ' een mop zou tappen.
O ndanks enkele rake typcrin gen bleek Jcllc Kuiper tot
ieders opluchting geen student te zijn, maar een acteur
met een groot inlevingsvermogen.
Thco Paulussen, TNO -PC, benadrukte dat voorlichting
geven over het RVP overeenkomt met communiceren
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over onzekerheden. Steeds vaker worden verpleegkundibren en artsen geconfronteerd met ouders die kritisch zijn
ten aanzien van vaccineren. In zijn presentatie gaf Paulussen richtlijnen om de communicatie met ouders te vcrbeteren.
De dagvoorzitter, Pauline Verloove, TNO-PG, gaf veel
gelegenheid t0t het stellen van vragen , die direct door de
aa nwezige partijen beantwoord ko nden worden. Ze sloot
de dag af met enkele conclusies uit de presentaties en

~
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blikte terug op een geslaagd congres. Uitvoerders van het
RVP kunnen trots zijn np een succesvol RVP met een
hoge vaccinatiegraad, zonder dat er 'peen, zweep of preek'
aan te pas komt!

Sabine de Greeff, onderzoeker, Hester de Melker, projectleider RVP, Anita Suijkerbuijk, sociaal-verpleegkundige, Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE),
RIVM, Bilthoven, e-mail: sabine.de.greeff@rivm.nl

· · ····
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EN ARBEID

Arbeidsbescherming, ook door artsen-infectieziekten
ommige werkzaamheden vergroten het risico op een infectieziekte.

S

Hiervan zijn genoeg voorbeelden: leptospirose bij een muskusrattenvanger, hepatitis A bij een rioolwerker, soa bij iemand uit de seksindustrie
of influenza bij een caissière. De zo ontstane infectieziekte kan ook weer
door de werknemer verder in de bevolking verspreid worden. Daarom
biedt de arbeidswetgeving mogelijkheden voor een gedegen preventieve
aanpak Deze serie gaat over diverse aspecten die daarbij aan de orde
zijn. ledere arts die met infectieziekten te maken heeft, heeft ook een
taak bij de arbeidsbescherming.

Er zijn ruim 7 miljoen werkende N ederlanders. Deze
hebben, met uitzondering van de z elf~ta ndigen , allemaal
recht op een wettelijk vastgelegde arbeidsbescherming.
Het stelsel van arbeidsbescherming biedt goede mogelijkheden om de risico's te bcheersen en voorlichting te
geven. De arbodiensten spelen hierbij een belangrijke
adviserende en waakzame rol. De Arbeidsinspectie bewaakt het geheel in algemene zi n en ko mt in actie als het
misloopt. De Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) regelt de plichten van de we rkgever (en ook de werknemer) tamelijk concreet. Deze wet met de aanhangende
bepalingen is hijzonder omdat daa rin reddijk exact
omsc hreven wordt hoc een preventief arhobeleid ingericht moet worden. In het arbobcsluit hoofdstuk 4 afdeling 9 (Arhobesluit 199R) staan alle verplichtingen over
biologische agentia uitgebreid beschreve n. Deze zijn grotendee ls overgenomen uit het Europese hesluit over biologisc he age ntia va n 2000 (Richtlijn 2000). In het kader
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staat een overzicht van de wettelijke ve rplichtingen die
een we rkgever heeft ten aanzien va n biologische agentia.

Rol arbodiensten
N atuurlijk heeft bijna al het verzuim tegenwoordig een
multicausale achtergrond. Genetische, psychische, sociale
en fYsieke zaken mengen zich tot een vaak moeilijk te ontwarren spaghetti van oorzaken . De arbodiensten hebben
bij de bewustwordin g va n werkgebonden risico's een
belangrijke wettelijk vastgelegde opdracht. Het in kaart
brengen van de arbo-risico·s is ee n raak van arbeidshygië n isten. Bij biologi sche agentia is het noodzakelijk dat
dit in samenwerking met Je bedrijfsarts ge beurt omdat er
sprake is van multicausalitcit. Men herkent risico's eerder
aa n de patiënt dan aan de arbeidsomstandigheden. Er is
echter een probleem met de normcri ng. De vcrschillende
aspecten va n arbeidsomstandigheden kunnen ieder op
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aan de werkgever geven. Onlangs was er lll een kinderdagzich wel aan de normen voldoen. maar door interactie
verblijf sprake van een kind met een extra besmettelijke
toch ziekte veroorzaken. Denk daarbij biJvoorbeeld aan de
vorm van hepatitis B. De betrokken GGD-medewerkers
l)ljzondere gevoeligheid voor hepatotoxJschc stoffen bij de
voelden zich door hun medisch
werknemer met een vermindergeheimhoudingsplicht niet 111
de leverwerking door de chroelke gezondheidszorg-medewerker
staat om het personeel te advisenische cftècten van een leverkan een ziekte verspreiden
ren zich preventief te laten vacaandoening veroorzaakt door
cineren. T.xh kan zo'n adv!l'S
hepatitis C. Of aan het nietdoor de arbodienst heel goed in algemene zin gegeven en
hygiënische gedrag van een werknemer, waardoor ook
onderbouwd worden zonder de naam van het kind te noekleine hocveelheden agentia een probleem kunnen vcroorzaken (rccappcn naalden). Of aan een vcrminderde
!11C!L
huidbelastbaarheid bi1 verpleegkundigen door het veelvuldig contact met water of het langdurig verkeren in een
Vervolg
waterrijke omgeving zoals bij badmeesters het geval kan
Deze senc artikelen over arbe1d en infectieziekten, zal
ZIJn.
ingaan op de relatie tussen infectieziekten en werk De
hoofddoelstelling is aandacht vragen van alle (infectieziekHet individu
te) artsen voor rol die mfcctienze agentia (kunnen) spelen
De Arbowet vraagt aan iedere werkgever rekening te houbij ziekteverzuim en bliJvende arbeidsongeschiktheid.
Hierdoor zal tevens duidelijk worden hoe groot de mogeden met de individuele psychische en fysieke helasthaarlijkheden voor iedere arts z~jn om een preventieve bijdrage
beid van de werknemer. In de praktijk gebeurt deze tînete levern1. In het vcrvolg van deze serie komen de volgentuning zelden en dit kan weer leiden tot een
de zaken aan bod: de risico-inventarisatie, de zicktevcrberoepsgerelateerde infectieziekte in overigens redelijke
arbeidsomstandigheden. Elke medewerker in de gezondzuimhegelciding. het periodiek gezondheidskundig onderzoek, beperkte arbeidsgeschiktheid door infectieziekten,
heidszorg die vcrzuimt bij een opgetreden infectieziekte
zwangerschap en werk en lange termijn cftcctcn van intccna te gaan of het werk daar een rol in gespeeld heeft, kan
het vcrspreiden van dezelfde ziekte bij collega's van de
tieziektcn. Ook heroepsinfectieziekten als Lymc borreliose, legionella, inf1ucnza en ziekte van Weil zullen vanuit
patiënt veroorzaken. Ook kan de desbetreffende werknebedrijf~gezondheidskundig perspectiefbelicht worden.
mer door dezelfde reden weer ziek worden. Er aan denken
én zonodig betrokkene én diens arbodienst erover inlichten, ts het minste wat iedere arts kan doen. Natuurl~jk met
instemming van betrokkene. Arbodiensten kunnen zonder
het medisch geheim te schenden prevcmievc advtezen

Overzicht wettelijke verplichtingen van de werkgever.
Gericht
werken

Blootstelling
mogelijk

Uitvoeren RI&E
Nemen beheersmaatregelen

+
+

+
+

Nemen verdergaande maatregelen
Markering met bicrisicoteken
Registratie, info gegevens verstrekken
Info Ri&E mbt BA
Voorlichting en onderricht
Kennisgeving Al vooraf risicowerkzaamheden
Info-verplichting Al-incident cat 3 of 4
vrijstellen zwangeren bepaalde arbeid

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Naleving door werkgever en werknemers
Inwilligen eis tot naleving

+
+

Arbobesluit
Artikel

Verplichting tot:

4.85+97
4.87+89+91
98+99.2
4.99.1+100+101
4.88
4.90+92+96
4.93
4.102
4.94
4.95
4.109
9.2+3
9.22.1

+

+
+

Afkortingen: Al= Arbeidsinspectie. RI&E= Risicoinventarisatie en evaluatie. BA=biologische agentia
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H.P.J. Stînis, bedrijfsarts en als specialist beroepsziekten

Het NCvB maakt deel uit van het Coronel-instituut en is

verbonden aan het Nederlands Centrum voor Beroeps-

gevestigd in het AMC te Amsterdam.

ziekten (NCvB) en als gezondheidskundig adviseur aan

e-mail: h.p.stinis@amc.uva.nl.

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze artikelen worden op persoonlijke titel geschreven.
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Signaleringsrapport beroepsziekten 02. NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten). Te vinden op de website
http://www.beroepsziekten.nl
Richtlijn 2000/54/EG van het Europees parlement en de Raad van 18 september 2000, betreffende de bescherming
van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk.
Arbobesluit 1998. Het Arbo besluit is onder andere te vinden op de website:

VELD

E.coli 157-besmetting door kinderfeestje op boerderij
GfWHT
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p het platteland worden in toenemende mate recreatieve en educatieve activiteiten ontplooid die leuk en leerzaam zijn en die tegelijkertijd het boerenbedrijf financieel ondersteunen. Te denken valt aan het
kamperen bij de boer, excursies vanuit de basisschool en diverse vormen
van kinderopvang. Een melkveehouderij in het midden van het land heeft
zich toegelegd op het organiseren van kinderpartijtjes. Als een aantal
dagen na een partijtje een 7-jarige jongen een E. coli 0 157-infectie
oploopt, is dit reden voor nader onderzoek van de Keuringsdienst van
Waren en van GGD Eemland.

Vier dagen na een verjaardagspartijtje op de boerdenj
werd de jongen ziek; hij had buikpijn en bloederige diarree. Vanwege uitdroginf,>-sVerschijnselen is hij opgenomen
in het ziekenhuis en daar is hij behandeld met ORS per
sonde. Er is geen HUS opgetreden en er waren geen
andere kinderen ziek geworden na het feestje. Het microbiologisch onderzoek resulteerde in een F..coli 0157infectie waarna de stam voor typering naar het RIVM
werd gestuurd. Tevens kregen de ouders een vragenlijst m
het kader van de E.coli-survcillance van het Centrum voor
Infectieziekten Epidemiologie van het RIVM. De KeurinhTSdienst van Waren (KvW) werd ingeschakeld met het
vcrzoek om onderzoek te doen op de betreffende boerderij. Aangezien het geen voedselgerelateerde infèctie betrof
kon het bedrijf alleen op vrijwillige basis gevraagd worden
mee te werken aan het onderzoek.
Twee maanden later werden de resultaten door de KvW
aan de GGD doorgemaild. Van de 11 monsters waren er 7
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positief voor E.coli 0157: 2 monsters uit de schapenweide
en 5 mestmonsters van het melkvee. De geïsoleerde E.coli
0157-stammen waren positiefvoor de 4 geteste pathogeniteitskenmerken (verocytotoxine-1, verocytotoxine-2,
het E.coli attaching and effacing (eae)-gen en haemolysine). Dij vergelijkingvan de stammen met het E.coli 0157isolaat van het patiën~je met Pulsed field Gel Electrofi)rcse, bleken deze stammen niet te onderscheiden. Ook uit
het hevestigmgsnnderzoek op het RIVM bleek dat de
stammen Identiek waren. Aangezien er binnen de incubatietiJd geen andere bekende nsicotàctoren waren, werd het
colltact met dieren op de bocrdenJ als oorzaak van de
intèctie hesehouwéL

Op bezoek
Een infectie, opgelopen op een kinderpartijtje, met een
ziekenhuisopname tot gevolg, vond de GGD de moeite
waard om de hygiënische omstandigheden op het hednJf
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te beoordelen. Er werd dan ook een af<;praak gemaakt voor
Pasgeboren dieren of geboortemateriaal mogen met
een rondleiding op het bedrijf t let bezoek werd gedaan
aangeraakt worden.
Ouders moeten bij het maken van de af<;prakcn
door een sociaal-vcrpleegkundige van de infectieziektebegeattendeerd worden op de hygiënerichtlijnen op het
strijding met een teehmsche hygiëne-achtergrond en door
bedrijf en dit dient ook in de filldcr opgenomen te
een arts-infectieziekten met affiniteit voor het bocrenbeworden. Dit niet alleen ter bescherming van de bezoedrijf en de regelgeving rond de gezondheidszorg voor diekers. maar ook van het bedrijf zelf
ren. !let bedrijf als geheel maakte een goed vcrzorgde
indruk. Het werkt mee aan vcrschillende projecten van de
Gezondheidsdienst voor Dieren wat betreft ziektebestrijDiscussie en conclusie
ding en certifîcering. Naast schapen en koeien worden
Jaarl~jks brengen duizenden volwassenen en kinderen een
varkens gehouden maar m de varkensstal worden nooit
bezoek aan kindcrbocrdcnJCll en boerenbedrijven. Denk
bezoekers toegelaten. De koc1cn lopen los in een loopstal
alleen maar aan alle boerderijcampings op vccbedrijven.
met ligboxen en gaan de wei in als het weer het toelaat.
De infectierisico's bij het contact met dieren op een bocrliet voeren van de koeien vcrloopt computergestuurd: 'on
dcnj zijn vergelijkbaar met die op een kinderboerderij.
dcmamr. Vcrder is de melkerij geautomatiseerd en wordt
Op rundveebedrijven in Nederland komt de bacterie
de melktank gecontroleerd gekoeld. Er wordt geen rauwe
regelmatig voor. Vooral 111 de
melk vcrstrekt aan de bezoekers.
zomermaanden worden meer bactcWel wordt de melk gebruikt voor
het bedrijf maakte een goed
nën gevonden. Bij een onderzoek
het bakken van pannenkoeken.
verzorgde indruk
op 10 bedrijven was tot 22% van de
runderen besmet. Geschat wordt dat
Op de kinderteestjes knjgcn de kinde bacterie op 4'X, van de schapenbedriJven voorkomt
deren zelfgebakken cake en pannenkoeken of patat frites,
(vakblad 'het schaap', tèbruari 2003). Een enkele keer is
die in de keuken op de deel of in de boerderiJ keuken
een Ecoli-bcsmctting bewezen terug te voeren op dier- of
klaargemaakt worden. Er is een handenwasgelegenheid op
mcstcontact, zoals in deze casus.
de deel, biJ het keukengedeelte en biJ het toilet in de bocrdcnj. Na het eten krijgen alle bezoekers die de stal willen
Dat de kans op een Ero/i 0157-besmctting klein is, valt op
bezoeken een overall en laarzen van het bedrijf aan. Geen
te maken uit het geringe aantal besmettingen in de afgebcdrij(~klcding aan hetekent niet de stal in. Na de rondleilopen 10 jaar in de eigen rcgw Ecmland, waarbij de bron
ding door de stallen mogen de grote kinderen met een
ook daadwerkelijk opgespoord is, namelijk 1. Maar hocwel
rnelkrnachmc proberen te melken. Als ze de stal uitgaan
de risico's klein zijn, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Met
moet de kleding uit en moeten ze de handen wassen. De
voorlichting aan de bezoekers en het aanscherpen van de
boerin vcrtelde dat ze een IIACCP-cursus ging volgen die
hygiënerichtlijnen kan de kans op besmetting in z~jn algcspeciaal opgezet was voor bocrcnbcdnJvcn die gasten ontmeenheid verkleind worden. De risico-inschatting voor
vangen.
besmetting op het betroken bedrijf was evenwel lastig.
Door de positieve indruk die het bedrijf tijdens het bezoek
Aanbevelingen
maakte en de bcrctdbeid van de boer en boerin om verbeteringen aan te brengen hebben, is hen geadviseerd om
lloewel de GGD van het geheel een positieve mdruk had
met het organiseren van partijtjes door te gaan.
gekregen waren er wel enkele vcrbeterpunten mogelijk:
De richtl~jnen van de KvW voor kinderboerderijen zijn
onder de aandacht gebracht.
Er dient een betere sche1ding tussen schoon en vuil
aangebracht te worden op de deel waar gekookt, omgekleed en gerecreëerd wordt.
Er dicm een handenwasgelcgcnhCJd aangelegd te worden. gescheiden van het kcnkcndccl. met pap1crcn
A. van Lier, arts maatschappij en gezondheid,
handdoeken, vloeibare zeep en een afsluitbare afvalGGD Eemland, e-mail: a.v.lier@ggdeemland.nl
emmer.
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ARTIKELEN

Incidentie van pneumonie bij Nederlandse verpleeghuisbewoners met dementie
J.T.

van der Steen''-"·'*, M.E. Ooms". D.H.M. Frijters", M.W. Ribbe", G. van der Wal'

a) WettnschappehJk medewt-rker,
t-ptdt'rntoh)og, e-tn;ul:
jt.v::m_der_steen.emg{ \(à_:med. vu.nl
(vanafemd 2W3:
J.vande-rsteen(O)vumc.nl)
b) Mdehng Verplec•ghu!Sgeneeskunde. Instituut voor Ex:rramur:;Jal
Geneeskundig Onderz0e-k
(EMGO-mst1tuut). VU m('disch
centrum (VUmc) Amsterdam
c) AtOe-!1ng Soc1ale Ct'neeskltndc,
Instttuut voor Extranturaal Gent---es-

kundig Onderzoek (EMGOin~tttuut). VU me-dtsch centrum
(VU me) Amsr('rdarn

neumonie is onder verpleeghuisbewoners, en met name onder bewoners met dementie, een emstige en veelvoorkomende infectieziekte.
Gegevens over incidentie in Nederlandse verpleeghuizen waren tot nog
toe onbekend. In het kader van de meldingsplicht aan de GGD (Infectieziektenwet) bij verhoogde incidentie, is het echter van belang de 'normale' incidentie te weten. Uit een grootschalig prospectief onderzoek naar
het beloop van pneumonie op psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen
van Nederlandse verpleeghuizen, waar bijna uitduitend patiënten met
dementie verblijven, werd een incidentie berekend van 0.095 per bed per
jaar (1997-1998). Dit is waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke aantal, vanwege met name de strikte criteria die artsen bij hun diagnose bleken te hanteren, zodat slechts de meest duidelijke gevallen van
pneumonie werden ingesloten in het onderzoek. Verder vertoonde de
incidentie van pneumonie bij psychogeriatrische verpleeghuispatiënten
een duidelijke parallel met de incidentie van influenza in de huisartspraktijk/algemene praktijk. Bij het vinden van een verhoogde incidentie
en het overwegen van interventies bij deze patiënten moet rekening worden gehouden met de kwet.~baarheid van patiënten met dementie.
IB 2003; 14(4):126-32

P

Ouderen overlijden veel vaker aan een pneumonie (longontsteking) Jan jong-volwassenen. Bij 95-jarigen en
ouder is pneumonie Je doodsoorzaak in 10% van Je
gevallen, terwijl dit biJ 25 tot 29-jarigen slechts 0.4% is. 1
Veel bewoners van verpleeghuizen zijn ouderen. Op
'psychogeriatrische afdelingen' in Nederland, waar veel
patiënten met dementie verblijven, was in 1998 de
gemiddelde leeftijd 83.0 jaar. 2 Het is daarom niet verwonderlijk dat verpleeghuisbewoners vaak aan een pneumonie
overlijden. Buitenlands obductie-onderzoek en onderzoek met Joodsoorzaakverklaringen wijzen echter op een
nog hoger aandeel van pneumonie aan de sterfte, dan op
f.,'TOnd van alleen leeftijd kan worden verwacht. Van de
verpleeghuisbewoners in New York overleed uiteindelijk
ongeveer éénderde aan een pneumonie Garen '80).1.4
Onder patiënten met dememie in Groot Brittanië. Schotland, Finland en Amerika overlijdt zelf-; één tot tweederde
aan een pneumonic. 5-')
Dat pneumonie vaak de Joodsoorzaak is bij verpleeghuisbewoners, heeft te maken met een hoge incidentie (pneumonie komt vaak voor) en case fatality ratc (men overlijdt
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er vaak aan). Mortaliteitscijfers in Je literatuur variëren
tussen Je 100;\, en 400;i,, afhankelijk van de kwetsbaarheid
van de onderzoekspopulatie (waaronder het aandeel van
patiënten met dementie), de duur van follow-up, en
behandeling van Je pneumonie. 10 Patiënten met ernstige
dementie hebben vaak slikproblemen en aspireren speeksel of voedseL wat samen met een verminderde hoest kan
bijdragen aan een hoge incidentie en case fatality rate. Een
hoge case fatality rate houdt ook verband met dementiegerelateerd gewichtsverlies, mogelijk via een onderliggende slechte voedingstoestand en immuun-deficiënties. 11 •12
De in 1999 111 werking getreden Infectieziektenwet verplicht Je directie van een vcrpleeghuis de GGD op de
hoogte te stellen van een 'ongewoon' aantal luchtweginfecties. 13 Als refercmie moet Jaartoe de 'gewone' incidentie bekend zijn. Uit een review van Je literatuur van voornamelijk Amerikaanse studies blijkt een incidentie van
lagere luchtweginfecties (waaronder pneumonie) in verpleeghuizen van ongeveer 0.37 infecties per jaar per bed
(mediaan van de onderzoeken; uitersten 0.099 en 0.91). 14
De inCJdentic varieert vcrder met het seizoen, met een
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hogere incidentie in de winter en tijdens mflucnza-cpidedaan aan een internationaal erkende definitie van een lagemicën (gegevens uit het Amerikaanse 'National Nursmg
re luchrwegintèctie (veelal pneumonie of bronchitis: zie
Home Survcy'). 15 Incidentiecijfers uit Amerika zijn met
appendix). lB Missende waarden werden daarbij conservazonder meer extrapoleerbaar naar Nederlandse verpleegtief als 'afwezig" verondersteld: er werd een '()" geïmpuhuizen. Patiënten met dementie vcrblijven hier veelal
teerd.
jaar van hun leven op een
slechts ongeveer de laatste 2
psychogeriatrische afdeling van een verpleeghuis. en de
Als een patiënt om praktische redenen niet kon worden
trend IS dat dit korter wordt. In de VS. zijn per inwoner
ingesloten in het onderzoek werden slechts demografiook 2 keer zoveel verpleeghuisbedden hesehikbaar als in
sche gegevens doorgegeven aan de onderzoekers: deze
Nederland 16 (al ZIJn instituten
patiënten werden echter wel voor
de berekeningen meegenomen.
mtcrnationaal moeilük vergelijkgedurende 3 maanden werden
baar). Dit betekent dat in NederAlle vcrpleeghuizen werden in de
de patiënten gevolgd
land de populatie verpleegbuispatiloop van het onderzoek tenminste
ënten relatief kwetsbaar is. en in
éénmaal bezocht. Tijdens het
bezoek werd onder andere expliciet gevraagd naar het
Nederlandse vcrpleeghuizen daarom een hogere meidentie van pneumonie mag worden verwacht. (Dit geldt teninsluiten van állc pncumoniepariënten, en naar het aantal
minste voor onderzoeken die zijn uitgevoerd in de jaren
psychogcriatrische verpleeghuisbedden op dat moment.
'90. omdat ook in de VS. lokaal de kwetsbaarheid van de
populatie toeneemt.) 1en slotte zouden, naast verschillen
Een incidentiecijfer werd berekend voor patiënten uit 41
in vcrpleeghuispopulatie, de infectiedruk en hygiënische
van de 61 vcrpleeghuizen die gegevens verzamelden geduomstandigheden internationaal kunnen verschillen.
rende de gehele periode van februari 1997 tot februari
1998, de penode van 1 jaar waann de deelname van verMethode
pleeghuizen maximaal was. Voor de noemer werd gebruik
gemaakt van gegevens over de gemiddelde bedbezetting in
Tijdens dit 'Pneumomc Onderzoek' werden van oktober
1998. 2 Gegevens over een rwecde pneumonie binnen de 3
1996 tot juli 1998 gegevens verzameld over 706 opeenvolmaanden durende f(1llow-up per patiënt werden vcrkregende gevallen van pneumonie bij patiënten die op een
gen uit meldingen van verpleeghuisartsen aan de onderpsychogeriatrische afdeling van een verpleeghuis verblezoekers en uit doodsoorzaakvcrklaringen (oorzaak pneuven. 10 De patiënten werden gedurende 3 maanden
monie, na eerst genezen te zijn verklaard). Een patiënt
gevolgd, waarbij onder andere gegevens over demografie,
kon slechts éénmaal worden mgesloten; een eventuele
tweede pneumonie ná de f(,llow-up van 3 maanden per
symptomen van pneurnonie, de algehele gezondheidstoestand, en over genezen en overlijden werden gerepatiënt werd niet geregistreerd; in de berekening van de
incidentie is hiervoor gecorrigeerd.
gistreerd. Gegevens over vaccinaties werden verzameld
vanaf maart 1997; het ging om het lopende seizoen. of
indien van toepassing, het afgelopen seizoen. Binnen de
Resultaten
onderzoeksperinde werden in elk van de 61 deelnemende
verpleeghuizen gedurende ongeveer 15 maanden gegeVan de 706 patiënten voldeed tenminste 89% aan een
vens verzameld. De startdatum en einddatum van gegeinternationale erkende dcfinitic 1H van lagere luchrweginvensvcrzameling varieerde met enkele maanden voor vertècries (zie appendix). Bijna alle patiënten (97'Yo) hadden
schillende groepen verpleeghuizen. De vcrpleeghuizen
volgens de arts een diagnose van dementie. waarbij veelal
waren verbonden aan de opleiding van het VU medisch
werd voldaan aan de internationaal erkende DSM-IV cricentrum, en afkomstig uit het hele land. maar het Noortcna voor Alzheimer dementie en vasculaire dementie. De
den en Westen van het land waren enigszins oververtegenmeeste patiënten waren bovendien zwaar dement en volwoordigd. Het onderzoek omvatte 24'1o van het totaal aan
gens inschatting van de arts op een meetschaal waarin
psychogcnatrischc bedden in 1996.
'niet ziek', 'licht-·. 'matig-·, 'ernstig ziek', en 'moribund'
(stervend) werden onderscheiden, waren de patiënten
De diagnose pncumome werd door de vcrpleeghuisarts
gemiddeld 'ernstig ziek" bij diagnose van de pneumonie. 10
De gemiddelde leeftijd was 83.7 jaar. Volgens de behandegesteld. veelal op basis van het klinisch hcehl. Het maken
van röntgenfoto's en afname van bloed of sputum is ongelend arts was voor 15% vcrslikken '(vrijwel) zeker' de oorbruikeliJk h~j psychogeriatrischc verplccghuispatii.'ntcn in
zaak van de pneumonie, voor 29% 'mogelijk", en voor
Nederland. Pneumonie was dan 'de meest waarschijnlijke
SC>% '(vrijwel) zeker niet'. De meeste patiënten (81%; 394
diagnose·. Vooraf waren geen restricties van toepassing ten
van 485 patiënten voor wie dit bekend was) waren gevacaanzien van de diagnose; achteraf is getoetst of er was volcineerd voor influenza in het lopende of, indien van toe-
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correlatiecoëfficiënt van +0.70 gevonden (p = 0.017) . De
hoogste incidentie van pneumonie hij psychogeriatrische
verpleeghuispatiënten en van influenza bij de algemene
bevolking werden in 1997 beide in februari gez ien , en in
1998 in maart. De pieken in de winter van 1997/ 1998
De meeste patiënten (77%) werden met antibi otica behanwaren hovendien beide lager dan di e van winter
deld. Bij 23°/., werd van antibioticabehandel ing afgezien,
1996/ 1997. M et 11ame de piek
veelal bij patiënten waarbij de
in pneumonie in maart 1998
arts
verwachtte
dat
Z IJ
de meeste patiënten waren
ondanks antibiotica toch zouwas minder scherp dan de
gevaccineerd voor influenza
den overlijden . Van deze laatpiek in infl uen zaincidentie.
Ten slotte lijkt de incidentie
ste groep overleed 90% al
van pneumonie in de loop van de periode waarin gegevens
binnen 1 maand, 19 en 93'1o binnen 3 maanden. Van de met
werden verzameld, af te nemen.
antibiotica behandelde patiënten overleed 39% binnen 3
maanden. 10 Van februari 1997 tot februari 199R werden
457 patiënten met een pneumonie ingesloten. Dit is incluHet aantal ingesloten patiënten per verpleeghuis varieerde
van 0 tot 29 over 1 jaar; het aantal psychogeriatrische versief 24 patiënten van wie slechts demografische gegevens
pleeghuisbedden varieerde in mindere mate: met een facwaren gemeld en 19 keer een tweede pneumonie binnen
tor 8 (zie tabel) . Hoewel de aantallen per verpleeghuis niet
de 3 maanden follow-up hij dezelfde patiënt. Dit aantal
gold voor een totaal van 4826.7 patiëntjaren-surveillance,
altijd groot waren, leek een 'verhoogde incidentie' regelgecorrigeerd voor het feit dat patiënten na follow-up niet
matig geclusterd in de tijd voor te komen ; bijvoorbeeld 7
van de 13 gevallen in november 1996 (en de andere 6
nogmaals konden worden ingesloten en de gemiddelde
gevallen in de overige 14 maanden f()llow-up ), of, in een
bedbezetting van 1.014. Hieruit werd berekend dat er
ander verpleeghuis: 4 van de R gevallen in januari 1997.
0.095 gevallen van pneumonie per psychogeriatrisch verpleeghuisbed waren geregistreerd. 10

passing, in het voorafgaande seizoen , en 1 patiënt (van 47R
patiënten voor wie dit hekend was) had ooit een pneumokokkenvaccinatie gehad.

Discussie
In de figuur is de incidentie van pneumonie per maand
weergegeven. In de eerste maanden van het jaar werden de
meeste diagnosen gesteld. Ook werd dan relatief vaak
behandeld m et antihiotica. 19 Uit een vergelijking van de
incidentie van pneumonie gerekend vanafhet begin van de
dataverzameling met gegevens over incidentie van influenza in de huisartspraktijk/algemene praktijk20 blijkt dat de
pieken in beide jaren parallellen vertonen. Er werd een

Uit het Pneu monie O nderzoek bleek een incidentie va n
0.095 gevallen van pneumonie per patiënt per jaar op
Nederlandse psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen.
Dit is gemiddeld 1 keer per lO 1/ 2 jaar. Een hoge incidentie
van pneumonie werd gelijktijdig gezien met een hoge
incidentie van influenza zoals gemeld vanuit de algemene
bevo lking. De deelname van Nederlandse verpleeghuizen

25.---------------------------------------------------------------------. 25
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aan het nationale onderzoek was t,rroot: 24')\, van de
psychogcriatrischc afdelingen; de vcrplccglmizcn waren
redelijk vcrspreid over Nederland, zodat het geschetste
beeld representatief zal zijn voor Nederland.

hoogst gerapporteerde incidentie (0. 91) betrof dit zelf<;
40% van de gevallcn. 21 Er werden dan geen afw~jkingen
gezien op een röntgenf()to, terwijl dit in het Pneumome
Onderzoek lnj een deelonderzoek in één Nederlands verpleeghuis l)li 12 van de 14 opeenvolgende gevallen wel het
De gevonden incidentie van 0.095 is ongeveer gelijk aan
geval blcck. 10 Voor de Nederlandse situatie is het onderde laagste waarden die in de literatuur werden gevonden
scheiden van pncumomc en bronchitis echter minder
(0.099 tot 0.91) voor lagere luchtweginfecties m Amerirelevant. Op grond van het klinisch beeld zou pneumonie
kaanse verpleeghuizen. 14 De verwachting was echter, dat
moeilijk te onderscheiden zijn van bronchitis en het
gezien de kwetsbare Nederlandse populatie van psychogemaken van een röntgcnfÏJto ter bevestiging van een pneunatrische patiënten - bevestigd door de hoge mortaliteit
momc is gezien de belasting (vervoer, veelal naar een
met
literatuurvcrgeleken
ongewoon voor
ziekenhuis)
waarden 10- een hoger cijfer
Nederlandse psychogcriatrische
goede mondhygiëne kan
zou worden gevonden. Er zijn
verplccghuispatiëntcn.
Bovenpneumonie
voorkómen
een aantal redenen aan te geven
dien betrof dit Amerikaanse
waarom het voor het in Nederonderzoek een 'intensive surveilland gevonden incidentiecüfer een onderschatting zal zijn.
lance fè)r mfcctions· door getrainde vcrpleegkundigen met
Ten eerste waren er aanwijzingen dat in het Pneumonie
een universitaire graad. Vcrwacht mag worden dat zij even
Onderzoek, vanwege de hoge werklast die het onderzoek
goed in staat waren een luchtweginfectie te diagnosticeren
meebracht, slechts de duidelijhtc gevallen van pncumomc
als Nederlandse vcrplccghuisartscn, maar dat ZÎJ, in het
werden mgcsloten. waarbij de patiënten aan relatief veel
kader van het type onderzoek, zeer gemotiveerd waren om
symptomen van pneumonie lcden. 10 Ook ts in de loop van
alle mfccties daadwerkelijk te rapporteren. Al met al is het
het onderzoek mogelük de bereidheid tot het insluiten van
gevonden incidentiecijfer sleehts van toepassing op volalle patiënten afgenomen, ondanks herhaaldelijke remingens klinisch beeld dmdclijkc gevallen van pneumonie
ders, nieuwsbrieven en bezoeken van de onderzoekers.
met de diagnose door Nederlandse vcrpleeghuisartsen
Ten tweede leverde de correctie met een factor VO()f bedgesteld hij verpleeghuisbewoners van psychogcriatrische
bezetting van méér dan 1 (er bleken extra bedden voor
aftlclingen.
psyschogcriatrische patiënten op andere afdelingen te
bestaan) waarschljnlijk een kleine overschatting ten aanEr was een duidelijke scizoensvariatic te zien m de incizien van het aantal gesurveilleerde patiënten in het Pneudentie van pneumonie, met de hoogste incidentie in de
winter. Bovendien liep de incidentie van pneumonie in
monie Onderzoek. (Zonder correctie voor bedbezetting
wordt echter een nauwelijks hogere meidentic berekend,
vcrpleeghuizen dan parallel aan die van influenza zoals
namelijk 0.096). Ten slotte is de periode waarover de inogemeld vanuit de algemene bevolking. Dit suggereert dat
dentic om praktische redenen werd berekend (tèhruan
een deel van de gevallen van pneumonie in de winter,
1997 tot februari 1998) waarschijnlijk niet representatief
ondank.<> een redelijk hoge vaccinatiesrraad voor mflucnza,
voor ander jaren. De piek van januari 1997 (figuur), 1s bijeen virale oorsprong heeft. of althans, dat een influenzavoorbeeld niet meegerekend.
mfcctic vooraf
aan een bacteriële pneumonie. Het
vcrmoeden van een frequent voorkomen van virale infecAnderzijds geven de literatuurwaarden mogelijk een grote
tie is in ovcrccnstcmmmg met een mventarisatic van meloverschatting van de diagnose pncumomc zoals die m
dingen van luchtweginfecties aan de GGD in 20()()22
Nederlandse vcrpleeghuizen wordt gesteld. In de litera(meestal uit kindercentra en verpleeghuizen) waarbij vaak
tuur wordt gerapporteerd over 'lagere luchtwef-,>lntèctics',
geen verwekker werd gevonden.
waaronder behalve pneumonie, ook bronchitis valt. BiJ de
BiJ het nemen van maatregelen als brononderzoek met

Tabel. Aantal pneumoniepatiënten tussen 1 februari 1997 en 1 februari 1998 en aantal bedden bij psychogeriatrische afdelingen van 41 Nederlandse verpleeghuizen

Gemiddeld aantal (standaarddeviatie)
Mediaan
Range per verpleeghuis

Pneumoniepatiënten *

Psychegeriatrische verpleeghuisbedden

10.1 (7.4)

9

119.0 (58.8)
118

0 tot 29

35 tot 282

* Eerste pneumonie van patiênten met volledige gegevens.
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Belangrijke bevindingen
- Inodentie pneumonie op psychogeriatrische verplecghuisafilclingc n (bijna uitsluitend patiënten met
dcmcmic) 111 Nederland (februari 1997 - fcbruan
I 99R): 0.095 per bed per jaar
- Conservati eve schatting van de meest duidelijke
gevallen van pneumonie
- De incidentie is het hoot,rst in de eerste maanden van
het jaar
- De incidentie vcrtoont duidelijke parallellen met de
incidentie van influen za in de huisartspraktijk I algcmene praktijk

zeep wordt gcbruikt. 2(• Isolatie va n patiënten wordt in de
praktijk nauwelijks toegepast. Daarnaast moet er worde n
aangetekend dat brononderzoek bij patiënten met dcrncntic problemen kan oplevere n: psychogeriatrische patiëmen
zijn niet altijd coöpcratil'f en productieve hoest komt hij
hen minder vaak voor.

Bij het behandelen van psychogeriatrischc patiënten doen
zic h vaak ethische dilemma's voor omdat vaak onduidelijk
is met welke behandeling, curatief of pall ia tiet: de patiënt
het beste IS gediend. Bij pneumonie wordt bij biJna I op
de 4 patiënten (23'Yo) afgezien van behandeling met antibrotica. 19 Dit heeft niets te maken met budgettaire problemen. Een korte levensverwachtin g ondanks antibiotica,
een door de familie gereconstrueerde wens van de patiënt
om in de gegeven omstandigheden niet levensverlengend
intensievere diagnostiek, vaccinatie, vcrbeterde hygiëne,
te handelen, of het bestwil van de patiënt wegens toencen een ve rscherpt behandelbeleid, moet rekeni ng worden
mend lijden, kunnen redenen te
gehouden met een aantal hijzijn niet curatief te behandelen
zondere <)mstandighedcn bij
pneumonie is niet bepaald
maar slcchts sympto m en te
met
verpleeghuisbewoners
'the friend of the aged'
bestrijden. 10 Dat laatste is geen
dementie. Allereerst is de uitoverbod ige luxe gezien het tèit
braak mogelijk beperkt tot
dat pneumonie niet bepaald 't he friend of the agcd' 17 is. 111
bepaalde patiëntengroepcn, bijvoorbeeld bedlegerige patide zin van een zachte dood. 2 ~
ënten of patiënten die slecht ademhalen, die gcbitsproblcmen hebben. of die geholpen worden met eten. In dat
Ten slotte
geval is het zinnig het zorhrproces te evalueren . Men kan
hijvoorbeeld observeren tijdens hulp hij het eten, om te
Het onderscheid tussen een 'normale' en 'verhoogde' incibepalen of de patiënten zich dan niet verslikken, of nag-aan
dentie va n pneumonie in vcrpleeghuizen is van belang in
of de mondhygiëne goed wordt uitgevoerd. Dit laatste
vcrba nd met rapportage van vcr hoogde aantallen aan de
houdt in dat het gehit word t schoongemaakt, etensresten
GGD. De in dit artikel ge presenteerde gegevens en kantteworden verwijderd, en zo nodig wordt bevochtigd bij uitkeningen over incidentie van pneumonie kunnen hijdradrogingsvcrschijnselcn van de mnnd. Er zijn inmiddels
gen dit onderscheid te maken. In het winterseizoen wordt
namel~jk duidelijke aanwijzingen dat een goede mondhyvaak een 'verhoogde' incidentie gezien tijdens een influengiëne pneumon ie kan voorkómcn.n· 24
za-epidemie in de algemene bevolking. Het incidentiecijfer van tenminste 0.095 gevallen van pneumonie per
Als er ook verhoogde aantallen worden gezien hij patiënpsychogeriatrisch verplceghUJsbcd per jaar is bove ndien
ten die tot dan toe in een redelijke conditie verkeerden,
niet definitief; met 11ame snelle veranderingen in de popukan vaccinatie wellicht zinvol zijn. Pati ënten kunnen
latic van vcrplecghuisbcwoners, zoals in de atgclopen
eventueel alsnog worden gevacci nee rd voor intlucn za als
jaren. maken het noodzakelijk het incidentiecijfer perioer hijvoorbeeld beleid bestaat om op psychogcriatrisc hc
diek te her-evalueren.
afdelingen en niet standaard te vaccineren tegen influen za.
Indien van toepassing, kan ook een pneumokokkenvaccinatie worden ui tgevoerd; in Nederlandse vcrpleeghuizen
wordt dit tomogtoc nauwelijks gedaan. Voor het al dan
niet toepassen va n beide vacci n:ttics zijn richtlijnen in ontDankwoord
De auteurs danken dr. A. Bartclds, NIVEL. Utrecht, en
wikkeling maar op dit moment nog niet beschikbaar. Algcdr. Jan C. de Jong, WHO N ationaal Intlucnza Cenmene richtlijnen voor infectiepreventie in vcrpleeghuizen
trum, Erasmus Universiteit Rotterdam , Faculteit
geven wel instructics voor het gebru ik van zakdoeken en
handschoenen bij luchtwcginfccties 2 s Vcrder heeft recent
Ge neesku nde, Afdeling Virologie. Rotterdam, voor het
vcrstrekken van gegevens over influenza-incidentie, en
Amerikaans onderzoek aangetoond dat rcsistcmc hactcrii..'n
profdr. 1-1 .J. Cools voor het verstrekken va n infórrnatic
minder vaak worden gezie n in vcrplccgh ui zcn met volover vaccinatiebeleid in ve rpleeghui ze n.
doende personeel , veel mogelijkheden voor het wassen
van de handen , en lll vcrpleeghuizen waar anti- microbiële
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Appendix. Dt;finities voor lagere lucltttVeginjècties
Pneumonia:
positive chcst radiograph and at least 2
described bclow

I symptoms

Other Lower Respiratory tract Infection (LRI:
bronchitis, tracheobronchitis):
I symptoms described bclow
at least 3

I symptoms:
(a) new or increased
(h) new or incrcascd sputum production
(c} fever (at least 38
Celsius)
(d) pleuritic chest
(e) new or incrca.<;cd physical findings on chest ray examination (rales, ronchi, wt1ee:ze:s.
bronchial bn:at!Iinlr;)
(f) onc of thc following indications
în status or
brcathing difficulty: ncw or
încrca.scd shortness of brcath OR
ratc > 25
per minute OR ""'w~·~"; mental or
functional starus
CampbeU
Emori
Hicrholzcr WJ,
MM, Nicollc
ct aL Dcfinitions of infection
for surveillance in long-term care facilitics. Am J Infect
Control1991; 19: 1-7.

McGecr

Thc McGccr dcflnitîon was modîflcd by Mchr ct al. to
cxplicitly cxdudc paticnts with chronic obstructivc pulmonary discase or coronary hcart tàilurc who Iackcd
cîthcr fcvcr or an inflltratc on chcst radiograph to avoid
including exaccrbations of thosc conditions as an LRI.
Mchr's criteria: Mchr DR,
SC, Krusc RL, Popcjoy L, Horman D, Willis D, Doylc ME. Mortality from
lowcr respiratory infection in nursîng home residents. A
pilot prospcctivc community-bascd study. J Fam Pract
1998; 47: 298-304.
Opmerking over het Pneumonie Onderzoek: 89% van
de patiënten voldeed aan de criteria van McGccr ct al.
voor 'othcr LRI'
worden zelden gemaakt
bij patiënten met dementie in de Nederlandse vcrplccghutsg•me:eslcurldl!l,C praktijk) ondanks het feit dat er bijvoorbeeld geen gegevens werden verzameld over 'pleuritic chcst pain' (d; vaak niet te beoordelen hij patiënten
met dementie), en ondanks een kwart (met antibiotica
behandelde patiënten) tot eenderde (zonder antibiotica
behandelde patiënten) missende waarden in meestal a, b,
c, of c, die dan als
werden verondersteld. Aan
Mchr's strengere criteria voldeed tenminste 82% van de
patiënten van het Pneumonie Onderzoek
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Bronnen van humane campylobacteriose en salmonellose
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mpylobacter en Salmonella zijn de meest frequent gevonden bacteiële veroorzakers van gastro-enteriti'> in Nederland met ongeveer
150.000 ziektegevallen per jaar. De rol van de consumptie van kippenvlees
voor infectie met Campylobacter bij de mens blijkt in recente onderzoeken
kleiner te zijn dan eerder aangenomen. Ook voor Salmonella, met name
S. Typhimurium DT104, bestaat onduidelijkheid over wat de belangrijk'> te
risicofactoren zijn voor infectie. Dit is in Nederland nog niet eerder epidemiologisch onderzocht. In april 2002 is daarom een patiënt-controleonderzoek van start gegaan naar de bronnen, risicofactoren en transmissieroutes van humane campylobacteriose en salmonellose in Nederland.
IB 2003; 14(4):132-35

C

Evenals in andere (ontwikkelde) landen is in Nederland
de incidentie van gastro-emeritts hoog. In recente onderzoeken in huisartspraktijken (NIVEL) en in de algemene
populatie (SENSOR) werd gevonden dat er per jaar ongeveer 4,5 miljoen gevallen van gastro-cnteritis voorkomen,
waarvan er circa 200.000 om die reden hij de huisarts
tercchtkomcn.1. 2 Thermofiele Campylobactcr spp. zijn Je
meest frequent gevonden hacteril'le veroorzakers van
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gastro-entcritis m Nederland. met naar schatting 100.000
gevallen per jaar waarvan er mmstens 20.000 leiden tot
een consult bij Je huisarts.' Salmonclla-mfectics zijn naar
schatting vcralltwoordclijk voor 50.000 gevallen van
gastro-enteritis per jaar waarvan minstens H.(JC)() patiënten
hun huisarts consulteren. Bovendien vormt in het bijzonder multiresistellte S. Typhimurium DT104 een bedreiging voor Je volksgezondheid, aangezien er m 2001 een
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Rol van pluimveevlees
verdubbeling in het aantal infecties werd geconstateerd. In
een pilotonderzoek in samenwerking met de strccklaboraDe Gezondheidsraad schrijft meer dan 90')\, van de gevallen van campylobactenosc en salmoncllosc toe aan transtoria. werden aanwijzingen gevonden dat dit type een ernstiger klimsch verloop heeft dan andere salmoncllose. 4
missic via voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, met
name pluimvecvlccs.H De relatie met de consumptie van
Naar schatting treden jaarlijks enkele duizenden ziekenpluimveevlees lijkt te worden ondersteund door de interhuisopnamen en tientallen sterfgevallen op ten gevolge
nationale literatuur uit begin jaren tachtig. I let aantal
van Campylobaaer en Salmonella-mfecties. Behalve gastrnpatiënten was hier echter vaak gering en naast pluimveeentcritis. kunnen deze mtècties ook diverse complicaties
vlees werden ook associaties met honden. katten. rauwe
veroorzaken. Naar schatting !Cidt 1 per :tOOO Campylobarmelk en voedsel van de barbecue gevonden. In het enige
ter-intècties tot het Guillam-Barré syndroom waarvan een
Nederlandse onderzoek op dit gebied vóór NIVEL en
deel van de patiënten niet volledig geneest en levenslang
Sensor. een patiënt-controlegehandicapt blijft. Campylo/Jarter
onderzoek in de rcg10 Rottergaat gepaard met een vcrlies van
kruisbesmetting is een
dam (54 cases en controles) in
1.400 Daily Adjustcd Litè Ycars
belangrijke bron van infecties
1984. werd kip als belangrijkste
(DALYs) per jaar. waaraan met
bron voor mfectic met Campyloname deze complicaties en de
daaraan gerelateerde lange termijn effecten sterk bijdrabarter gezien.'' Ook de hoge besmettingspercentages van
gcn.5 Daarnaast 1s ook reactieve artritis een veel voorkoplmmvcevlccsproductcn (ongeveer 30% van de kipproducten die de KvW heeft getest tussen 1996 en 2000) en
mende complicatie: van de naar schatting 6.000 gevallen
lage besmettingspercentages van rund en varkensvleesproper jaar wordt een (onbekend) deel veroorzaakt door Camducten (minder dan 2% in 1999) lijkt dit te bevestigen.
pylobacter en Salmonella.
Niettemin z~Jll runderen en varkens belangrijke reservoirs
voor Campylobacter. weliswaar voornamelijk van het voor
Bronnen van Campylobacter
de mens minder vaak gevonden C. co/i. In eerder onderzoek is doorgaans geen onderscheid gemaakt tussen risicoNationaal en internationaal groeit het mzicht dat 111 de
westerse landen niet één dominante, maar een reeks van
tactoren voor de vcrschillende species van Campylobactcr,
min of meer onafhankelijke risicofàctorcn verantwoordctcrw1jl een Engels onderzoek dmdelijk vcrschillen aanlijk zijn voor Campylobartcr-infcctics btj de mens. Dit geldt
toont tussen de risico's van C. )!juni ten opzichte van
met name voor geïndustrialiseerde landen waar CarnpyloC. roli. 10
bactcr-infcctics zich nauwelijks m cx-plos1cs manifesteren
Vanaf de .Jaren negentig wordt een alles overheersende
maar sporadisch optreden. Ondanks grote internationale
betekenis van pluimveeproducten voor Campylobactcrmspanmngen blijkt het niet goed mogelijk om. in tegenstelling tot Salmonella. door microbiologische karakteriseintèctie biJ de mens in sommige studies. uitgevoerd in
Australië, België, Denemarken. Engeland. Verenigde Staring types binnen Campylobarter spp. gevonden bij de
ten en Zweden, echter niet bevcstigd.l Zo hcefi: in Zwemens, eenvoudig te vcrbinden met die gevonden in de
den de succesvolle bestrijding van Campylobartcr bij pluimdiverse reservoirs voor Campylobactcr.
vee geen daling lil het vóórkomen bij de mens
veroorzaakt. Daarnaast kon in Denemarken in een in
In Nederland z1jn nauwelijks epidemiologische gegevens
1996-1997 uitgevoerd patiënt-controleonderzoek met 227
over patiënten met Carnpylohacter-infectics beschikbaar.
patiënten slechts 5-R% van de mfèctics verklaard worden
Sinds 1995 wordt het aantal laboratorium-bevestigde
door het eten van onvoldoende vcrhit kippenvlees. Echter,
infecties per week voor 15 streeklaboratoria gemeld
ook knusbesmetting is een belangrijke bron van infecties
aan het RIVM.
en dit is moeilijk te meten in patiënt-controleonderzoek
Sinds 1996 leveren 2 streeklaboratoria historische
In een natuurliJk experiment in 1999 in België kon de
patiëntgegevens (leeftijd. geslacht. Cll resistentie). Eén
werkelijke rol van kippenvlees en cicren inclusief de bijlaboratorium levert daarnaast gegevens met betrekking
drage van knnsbesmctting, redelijk nauwkeurig
tot de urhaHisaticgraad van de patii.'nten.
wordcn. 11 In vcrband met PCB's en
Ccgevens met betrekking tot spcciëring (jejuni, roli etc.
diervoer werd in een penode van 4 weken al
humaan) zip1 alleen bekend uit bcgm tachtiger jaren.
vlees en alle cicren uit de verkoop
Recente gegevens over risicofactoren Zl)ll beschikbaar
wat een abrupte reductie in de
door de NIVEL- en Sensor-onderzoeken. maar dit betreft
slechts een kleine t-,>rocp patiënten (ongeveer 100). 1- 2
van 40% als gevolg had.
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Patiënten
Ook in Nederland zijn aanwijzingen gevonden dat pluimDe streeklaboratoria registreren op een speciaal ontworpen
vee als oorzaak voor hum ane infecties een kleiner deel kan
fi)rnmlier elke patiënt met Campylobaaer met enige basale
vcrklaren dan wel wordt aangenomen. Directe aanwijzingin fo rmatie. Daarnaast enten zij elk Campylobaacr-isolaat 1
en daarvoor worden gevonden in de NIVEL- en Sensorkeer door en sturen zij dit op naar 10-Lelystad. Hier
onderzoeken (ongeveer 100 Campyloharter-patiëntcn en
wordt de species bepaald. Alle
100 controles), waarin een sigCampylobactcr-isolaten
worden
nificante rol voor het eten van
van elke patiënt is in ieder geval
tevens ingevroren. Voor Sa/uwpluimveevlees niet kon worden
basale informatie bekend
Heila wordt aanges loten hij de al
aangetoond. ~ Andere risicofacbestaande surveill ance. Hierbij
toren die in de literatuur worwordt elk ee rste Salmo11elln-isolaat voor typering opgeden genoemd z1jn rei zen , rauwmclk.sc producten, varkensstuurd naar het RIVM, samen met enkele standaard gegevlees, schelpdieren, buitenshuis (kip) eten en contact met
vens van de patiënt. U iteindelijk is zo na 1 jaar voor elke
dieren zoals honden, katten en landhouwhuisdieren.
Campylobarter- of Salmonella-patiënt in ieder geval basale
persoons- en microbio logische informatie bekend, ongeBronnen van Salmonella
acht of deze een vragen lijst heeft ingevuld. De streeklaboratoria sturen een pakket met vragenlijst, begeleidende
Ten aanzien van Salmonella bestaat ook nog o nduidelijkbrief en een kopie van de u itslagbrief aan de behandelend
heid over de risicofactoren en transmissieroutes. Voor
arts, met het vcrzoek dit pakket aan de patiënt te geven .
S. emeritidis wijzen de meeste onderzoeken rauwe of zachtgekookte eieren en producten met rauwe eieren aan als de
Controles
bel angr~jk.<ite bron. 12- 17 Slechts één o nderzoek heeft zich
Op basis van aanwezig historisch materi aal IS het te verspecifiek gericht op risicofactoren voor S. typhimurium . 1H
wachte aantal patiënten geschat, naar leeftijd. geslac ht,
Bij kinderen onder de 15 j aar bleken rundvlees. het
urbanisatiegraad en seizoen. Uit de gemcenten die tot het
gebruik van antibiotica in de maa nd voorafgaand aan de
rq.,>ulierc vcrzorgingsgebied van de streeklaboratoria behoklach ten en een andere persoon met maag- en darmkl achren, zijn uit een selectie van 25 gcmee nten via de
ten in het huishouden , risicofactoren te zijn . Daarnaas t
wordt reizen naar het bu itenland in meerdere o nderzoeGemeentelijke Basis Administratie (GBA) adressen voor
ken genoemd . 12- 15 Vcrder wordt contact met dieren zoals
controles geselecteerd , waarbij de leefi:ijds- en gcslac htsvc rdcling overeenkwam met die van de verwachte patiënhonden, katten, reptielen en kippen in som mige onderten. Voor elke patiënt met Campylohactcr of Salmonella worzoeken gezien als risicofactoren. 17 - 19 Wat de belangrijkste
den 2 controlepersonen gevraagd om eenzelfde soort
bronnen van infe ctie zij n in Nederland, is nog niet ondervragenlijst in te vullen. Elke eerste werkdag van de maand
zocht. Met name over de risicofactoren voor multireworden de vragenlijsten aan controles verstuurd, waarbij
sistente S. typltimurium DT104 is weinig bekend.
het aantal benaderde controles afhankelijk is van de
seizoensverwachting van het aa ntal Campylobacter- en
Onderzoek naar de bronnen van humane camSalmonella-patiënten .
pylobacteriose en salmonellose in Nederland

In april 2002 is het RIVM in samenwerkin g met de stree kbhoratoria en JO-Lelys tad ee n onderzoek begonnen naar
de bronnen, risicofactoren en transmissieroutes van
humane campylobactcriose en salmonellosc in Nederland.
H et identificeren en kwantificeren va n het relatieve belang
van deze factoren kan gebruikt worden ten behoeve van
risicoanalyse voor het ontwikkelen en prioriteren van ee n
preventief beleid voor deze veel voorkomende infectieziekten.
Methoden
Alle patiënten ziJn personen waarvan in het streeklabora torium een positieve Ca mpylobactcr- of Salmonella-kweek
wordt gevonden. Controles zijn een gcstratificccrde random
selectie van personen uit het bevolkingsregister. De gegevensvcrzameling zal 1 jaar duren (ap ril2002-april20m) .
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De vragenlijst die aan patiënten en controles wordt toegestuurd bevat alle door de literatuur aangegeven mogelijke
(voedscl)bronnen, transmissieroutes en risicotactoren die
relevant zijn voor de Nederlandse situatie. Voor het identitîcercn van de risicofactoren worden patiënten en controles vcrgeleken met betrekking tot blootstelling aan mogelijke bronnen van Campylobactcr en Salmonella.

Verloop tot op heden
In april 2002 zijn 14 van de 17 streeklaboratoria aan het
onderzoek begonnen. Eén laboratorium moest echter cmd
mei zijn medewerking aan het onderzoek staken wegens
een nieuw automatiseringssysteem en de daarmee gepaard
gaande werkbelasting. Daarnaast begon 1 laboratorium in
mei, 1 in juni en 1 in juli. Vcrder bleken 2 dependances
van 1 streeklaboratorium niet deel te nemeu met het

onderzoek. Flierdoor vcrwachten wc in totaal 8'';\, (n =283)
van de Campylobaacr-isoiaten en 9'Yo (n=223) van de Salmonella-isolaten te missen. Gedurende de periode april tot
en met oktober is het aantal Salmonella-Isolaten dat gcrcgtstreerd is 111 LSI 26% lager dan venvacht. Voor Campylobactcr kwam het geregistreerde aantal in LSI overeen met
de schattingen. Ten opzichte van het aantal gemelde isolaten in LSI, ZIJn in deze periode 5% van de Campylobartercn 19% van de Salmonella-isolaten niet ingesloten 111 het
onderzoek.
De respons op de vragenlijst (4(/Yo voor de patiënten) ligt
hoger dan vcrwacht (30%) en compenseert daarmee deels
de lagere incidentie en de gedeeltelijke uitval van laboratoria. Ook de respons van de controlepersonen (34%) ts
hoger dan de verwachte 25%.
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ABSTRACT

lncidence of pneumonia in Dutch nursing home
residents with dementia

Study on the sourees of human campylobacteriosis and salmonellasis in the Netherlands.

In nursing home residents. cspecially residcnts with
dementia, pneumonia is a scrious and frcqucntly occurring infcction. So far, incidcncc data in Dutch nursing
homes have been unavailable. In the ncw Infectious Discase Act it is mandatory fè)r institutes to report an unusually high incidcncc. For proper implementation, however, it
is necessary to cictermine and k.now the "usual" incidcncc.
From a large-scale, nation-widc prospectivc study on the
course of pneumonia in Dutch nursing homes, an incidence of0.095 cases per bed per ycar (1997-199R) was calculated. This rate applies to "psychogeriatrie units., only,
residence of mainly patients with dementia. Likely, it is an
underestimation due to the strict criteria physicians
appearcd to apply in their diagnosis. Thercfore, the most
obvious cases werc enrolled only. The rise in incidence of
pneumonia in nursing home residems with dementia
showed a remarkable parallel to the mcidence of influenza
in general practicc. Considcrations on possiblc interventions when finding an unusually incrcased incidence must
take into account tbc frailty of rcsidents with dementia.
m 2003; 14(4):126-32

Campylobactcr and Salmonella are the most trcquently
detected bacterial causcs of gastrocnteritis in the Netherlands with about 150,000 cases each year. The role of
poultry for human infèctions with Campylobacter appears
to he smaller than previously believed. Also for Salmonella, especially S. "Typhimurium DTl04, there is uncertainty
what the most important risk factors are for infection.
Epidemiologically this bas not been previously studied in
the Netherlands. Therefore we started a case-control
study in April 2002 to study the sources, risk factors and
transmission paths of human campylobacteriosis and salmonellosis. m 2003; 14(4):132-35

ARCHIEFSTUKKEN

De naoorlogse geschiedenis van rabiës in Nederland
et geringe aantal meldingen van rabiës bij mensen doet geen recht
aan het belang van deze ziekte in de geschiedeni~ van de naoorlogse
infectieziektebestrijding. Het komt eenvoudig door het succes van de
preventie.

H

Reeds in 1924 was een ministeriële beschikking nodig
voor de preventieve behandeling na een hondenbcet,
zoals blijkt uit onderstaand citaat uit het parvcrslag van
1924 van de inspecteur: "Er werden 4 gevallen aangegeven. Twee personen waren door honden gebeten waarvan
het onderzoek uitwees dat zij aan hondsdolheid geleden
hadden. In een derde geval was een nader onderzoek niet
meer mogelijk, omdat na het doden van de betrokken

1361

jAAkCANG

14 NCMMJ(( 4

AI'IUL

20(B

hond het bdaver was weggeworpen. In het vierde geval
bleek Je hond. die de heet had toegebracht, niet aan
hondsdolheid te lijden. Bij Ministeriële beschikking van
12 maart 1924 werd de volgende regeling getroffen voor
de prof)dactischc behandeling van dollchomlsbcet. Deze
vond kosteloos plaats in het Rijks-Serologisch Instituut te
Utrecht. Na uitbranding van de wond, lief<:t met den
thermocauter, in geen gevalmet nitras argenti (zoo moge-
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lijk, binnen één uur na den heet), moet de gebetene zoo
spoedig mogelijk naar Utrecht gezonden worden. Telegrafisch bcncht IS wcnschelijk. opdat dadelijk na aankomst
een aanvang kan worden gemaakt met de behandeling. De
gebetenen moeten 14-21 dagen te Utrecht verblijf houden. Zij kunnen in den regel ambulant behandeld worden
en logeeren dan in een hoteL pension of privaatwoning.
Opneming in een ziekenhuis is slechts bij uitzondering
noodig. Ik kan hier nog bijvoegen, dat de onkosten van de
reis en van het vcrblijf van on- en minvermogenden
geheel of gedeeltelijk door het Rijk gedragen worden··.

Meldingsplicht
Gevallen van rabiës werden bij de inspectie gemeld omdat
pre- en postexpositiebehandeling op het RNM of op speciaal geopende dependances plaatsvond. Het duurde tot
1976 voordat rabiës een meldingsplichtige ziekte werd, op
1 januari 1976 is namelük de Wet Bestrijding Infectieziekten en Opsporing Ziekteoorzaken in werking getreden.
Deze wet verving de Besmettelijke Ziektenwet uit 192R en
beoogde een verrwming van de werkingssfeer van de
Besmettelijke Ziektenwet. Verruimmg in die zin dat niet
alleen besmettelijke ziekten maar in beginsel alle ziekten
die zich als infectieziekten 'gedragen' (zoals de plantaziekte) voor de toepassing van de wet konden worden aangewezen.

Rabiës of hondsdolheid is een ziekte die primair
mensen worden
door een beet. Zodra er symptomen
is de ziekte
mensen altijd dodelijk, een
is er niet.
Rabiës kan op basis van de klinische symptomen in 2
typen worden
rabiës furiosa en rabiës paraPatiënten met de eerste vorm hebben symptotetwijl bij

immunisatie.
Het rabiësvirus is een ko>:reltvo•rl11H! RNA-virus uit de
familie der Rhabdoviridae, genus
Van dit
v1rus
inmiddels 7 genotypen bekend, In Nederland zijn vooral de genotypen 5 (EBLV1) en 6 (EBLV2)
van
die worden
door vleermuizen. Klassieke rabiës (genotype 1) komt niet meer voor
bü dieren in Nederland maar wel in diverse andere
Europese landen.

De naoorlogse geschiedenis van rabiës bestaat uit 4 van
elkaar losstaande geschiedenissen van 4 verschillende
zoogdieren: de rabiës bij vossen, biJ geïmporteerde honden, 2 keer bij patiënten die in het buitenland rabiës opgelopen hebben en tot slot zijn er de vleermuizen die tot nu
toe geen gevallen van rabiës bij mensen in Nederland hebben veroorzaakt.

Chronologie 1945-2002
Rabiës bij vossen in Europa
De toename van rabiës bij vossen in Europa is begonnen
in 1939 aan de Pools-Russische grens en vcrspreidde zich
westwaarts. De oorlog en de naoorlogse ontwapening van
Duitsland hebben zeker bijgedragen aan de verspreiding
omdat vossen niet mochten worden afgeschoten. Vanaf
1947 is rabiës bij vossen Oost-Duitsland binnengedrongen
en het besmette gebied heeft zich met een snelheid van
20-30 km per jaar in westelijke en zuidwestel~jke richting
uitgebreid. De Veterinaire Inspectie van de volk-;gczondheid is in 1954 begonnen met het onderzoek van dood
gevonden en afgeschoten vossen uit bet grensgebied met
Duitsland. In 1968 werd in Frankfurt/Main door 20 Europese landen, waaronder Nederland, aan een 'Conference
on the Surveillance and Control of Rabiës', deelgenomen,
die ten doel had de internationale samenwerking in de
bestrijding van de rabiës te bevorderen en te coördineren.
Pas in augustus 1974 werd in Nederland de eerste aan
rabtës gcstorven vos gevonden (in Sellingen, Groningen)
en tot Januari 1976 beperkten de besmette vossen zich tot
het noordoosten van Nederland. In Zuid-Limburg werden vanafjanuari 1976 tot juli 1977 besmette vossen aangetroffen waarna het rabiësprobleem in Nederland over
leek te zijn. Maar van 19R3 tot 19RR deden zich opnieuw
regelmatig gevallen van rabiës voor bij vossen in de grensgebieden van Nederland. Door vaccinatiecampagnes
onder vossen in Nederland, Duitsland en België met een
in 197R ontworpen oraal vaccin, is dit probleem verdwenen. In Oost-Europa komt rabiës nog steeds voor bij vossen. Besmette vossen hebben in Nederland ovengens
nooit tot rabiësgevallen hij mensen geleid.
Het witte hondje (1962)
De uitbraak van rabiës m 1962 was opmerkelijk omdat de
ziekte eerst werd gediagnosticeerd bij de mens, vóórdat
bekend was dat er onder dieren een besmetting
was. liet aantal mcnsel~jkc slachtoffers bedroeg 4,
lijk 5. Het vcrhaal begon als volf_,rt. Op vrijdag 7 Çl'f1ternlwr
werd in Amsterdam de hulp van de huisarts
voor een 3-jarig jongetje dat bij onderzoek wat
lijke ziekteverschijnselen had, waaronder een
pcratuursvcrhoging en gennge
( ... ) Fl ct kind zou smds 14 dagen ook erg
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Tabel: Aantal meldingen van rabiës per jaar 1976-2002
(bron: IGZ)
Jaar

Aantal gevallen van rabiës

1996
1 aangegeven geval (overleden)
Overige jaren 1976-2002 Geen meldingen van rabiës
Voor rabiës geldt sinds 1976 een aangifteplicht.

19-10-1962 Hondsdolheid in Amsterdam. Men sprak van
een kleine epidemie, naast honden zijn ook zo'n 240 mensen behandeld tegen rabiës. Alle honden moesten voorzien van muilkorf uitgelaten worden. Dit leidde tot een
groot gebrek aan muilkorven in de stad (Spaarnestad).

Naar aanleiding van dit voorval werden beperkte wettelijke maatregelen genome n ten aanzien van honden in
gc meenten waar een geval van rabi ës was aangegeven.
Deze maatregelen hesto nden uit het aanlijnen en muilkorven van honden (zi e foto). Bovend ien werd het aanlijnen
van alle honden in N ederland vcrplicht gesteld. Er werd
een vaccinatiecampagne ontwikkeld met het doel alle honden in N ederland voor maart 1963 tegen rabiës in te
enten. Eind februari 1963 was ruim 80% van de hondenpopulatie tegen rabiës ingeënt. Successievelijk werden de
andere maatregelen als aanlijnen en muilkorven begin
1963 opgeheven. Op 1 april 1963 bleef alleen Je bepaling
van kracht dat honden buitenshuis tegen rabiës ingeënt
moeten zij n. Behalve de vaccinatiecampagne werden
scherpe maatregelen genomen o m loslopende honden te
elimineren. De door het Rijk ges ubsidieerde vaccinatie
van honden onder de leeftijd va n 6 maanden werd per I
januari 1965 ingetrokken. In dejaren 1965, 1972 en 1979
werden met rabiës besmette honden naa r N ederland
geïmporteerd. Door de genomen maatregelen heeft dit
gee n gevolgen voor de mens gehad.

ruzieachtig zij n en een broertje en de vc rloofde van een
zusje hebhen geheten. De volgende dag overleed het kind.
Importgevallen van rabiës bij mensen: 1950 en 1996
Tweemaal werd er sinds 1945 rabiës vastgesteld bij it·mand
Toen de moeder als mogelijke oorzaak ook de heet van een
klein wit hondje omstreeks eind juli noemde, in combinadie de ziekte in het huitenland opgelopen heeft. In 1950
tie met de waargenomen merkbetrof dit een 27-jarige militair
waardige angst van het kind bij
die
7 maanden na terugkomst
het kind had een merkwaardige
het zien van een vlocistof - een
uit Indonesië delirant werd en
angst voor vloeistof
ken merkend versehij nsel van
na een dag aan hondsdolheid
rabiës -bracht dit de huisarts op
overleed. 11ij heeft tijdens zijn
het idee dat hier wel eens sprake zou kunnen zij n van rabikorte verblijf in Je Utrechtse kliniek tweemaal iemand
ës. Van zijn vermoeden deed hij op dezelfde dag - dus op
geheten. lntèctie in Nederland werd uitges loten geac ht. In
lndonesii.' was de ziekte verre van zeldzaam. In 1996 over10 scptemher 1962- aangifte b~j de G.G. en G.O., hocwel
leed een 49-jarige M arrokaanse man in een Alkmaars zieh~j Jaartoe niet vc rplicht was. De oorzaak van de rabiës
was een wit hondje dat enkele maanden voordat de eerste
kenhuis aan rabiës. De man was een maand tevoren t~jdcns
een vakantie in Marokko door een hond in het gezicht
gevallen van rabiës in 19(>2 werden aangetoond, in een
diere nasiel wnd gedood: er werd geen onderzoek op
gebeten. Deze hlmd had reeds meerdere mensen geheten en
rabiës ingesteld. Het wirtc hondje heeft tusse n de 22 en 30
zou later zij n afgemaakt. De wond was verzorgd en de man
personen gebeten. Een volledige post-expositievaccinatiewas gcstart met de serie rahiësvaccinaties, maar hij heeft
kuur werd gegeven aan .124 personen omdat ze door een
geen antirahii's-imrrmnoglohuline toegedien d gekregen.
mogelijk rahide hond of ander dier wa ren gehete n.
Rabiës bij vleermuizen
In 1987 deed zich in Nederland een nieuw tènomeen
voor; rabiës bij vleermUJzen. ' In de middag va n zaterdag
30 mei 1987 vond ee n echtpaar in de omgeving van Rijs
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(Zmdwest Priesland) een piepende vleermuis in de
begroeiing naast het pad. Bij een poging het diertje weg te
laten vliegen, werd de echtgenoot m de hand gebeten. Bij
toeval ontmoette bij even later een hoswachter en deze
adviseerde hem voor alle zekerheid de vleermuis op rab1i.'s
te laten onderzoeken omdat luj onlangs uit vakliteratuur
had vcrnomen dat vleermuizen soms aan deze ziekte kunnen lijden. De bevinding bij dit onderzoek, uitgevoerd biJ
het Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) te Lelystad. was inderdaad positief en daarmee begon een meuw
hoofastnk in de geschiedenis van rabiës in Nederland',
aldus lhagsrna 111 het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde. Bij onderzoek bleek dat een deel van de

vleermuizen in Nederland besmet was met ELBV 1 of 2.
alle besmette vleermuizen in Nederland bchoren tot de
soorten 'Laatvlicger' en 'Mcervlecnmus'. Vleermuisbeten
zijn sindsdien reden voor post-expositie-immunisatie.
Opmerkdijk is het vcrhaal van de vleermuizenkolome in
diergaarde Blijdorp. In juli 1997 werd bij de Nijlroezetten
(Rouscttus eagcyptiacns) een Lyssavirus (EBL-la) vastgcstcill. Het is onduidelijk hoc het virus in de kolonie is
gcïntrod ucccrd.

Hans van Vliet, RIVM
Anita Warris-Versteegen, IGZ

Bronnen
The history of the eradication of rabies in most European countries. Grimm R. Hist Med Vet 2002;27(1-4):295-301.
Centrale Raad voor de Volksgezondheid. Rapport inzake rabiës. Staatsuitgeverij, 's Gravenhage, 1967.
Zoönosen in Nederland. H.F. Treurniet, K. Schaapveld. Nederlands Instituut voor Preaventieve Gezondheidszorg TNO,
Leiden, 1992.
Jaarverslagen Inspectie (IGZ/GHI): 1924, 1962, 1965, 1966, 1974, 1975, 1979, 1980, 1984, 1987, 1988.
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 1952 (p. 374-5), 1978 (p 1343-4), 1987 (p 1237-8, 1894-6), 1997 (p 437-9).
Zoonoses and zoonotie agents in humans, food, animals and feed in the Netherlands 2001 lnspectorate for Health Proteetion and Veterary Pubic Health
GHI bulletin 'rabiës ... of niet?' mei 1984
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Recent vcrschenen artikelen die voor
de prakt~jk van de mfecticziektcbcstrijding relevant of mtcressant zijn.
De selectie is afkomstig uit medische
wctcnschappclijkc tijdschriften.

Y. Bes M et al. Community-acquired methicillin-resistant
Staphylococcus aureus injèctions in
Frattce: emergence of a single clone
that produces Panton- Válentine leukocidin. (Jin ln{i:ct Dis 2002;
Dufour I~ Gillet

35(7):819-24.

In Prankrijk was onrust over commnnity acqmred MRSA-stammen
die diepe abcessen veroorzaakten.
I let was één kloon die PVL-gcn
positief was. In de VS IS deze stam in
de gay-scene gevonden. Het gedraagt

zich als een seksueel overdraagbare
aandoening (lokalisatie: billen, penis,
scrotum, gelaat). Tevens is er in de
VS een enorme outbreak 111 een
gcvangems. De betreffende MRSAstam is in het algemeen goed gevoelig voor de meeste antibiotica. In
Prankrijk werd het PVL-gen b~j 14'/\,
van de MRSA-stammen gevonden.
Er zijn in Nederland 300 stammen
uit de MRSA-survcillancc getest,
hiervan bleek 10'Yo het PVL-gen te
bezitten. Meer dan de helft bleek te
bchoren tot cluster 2H. een epidemisch MRSA-typc in Nederland met
parlijk~ 10-20 gevallen. Hier wordt
nog vcrder naar gekeken. In Amsterdam is bij 2 HIV-positieve patiënten
afkomstig uit de gay-scene ook
MRSA gevonden bij diepe abcessen

(PVL-positicC andere cluster). Hoe
dit te interpreteren? De combinatie
van een virulentiefactor (PVL) en
een resistentiefactor (MccA-gcn) zal
misschien voor problemen gaan zorgen. De combinatie zou vrij recent
ZIJn
opgetreden,
waarsch~jnlijk
ergens in 1997-1998, via een bactcriofàag. !let lijkt een beetje op de
switches in virulentie die hij streptokokken regelmatig optreden en zou
dus iets kunnen zip1 dat al jarenlang
bestaat, maar het kan ook ZIJ!l dat
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wing uitgaan als deze stam zich in
Nederland gaat verspreiden.

In Brazilië zag men na mtroductie
van het Hih-vaccin naast een daling
van Hib-ziekten ook een toename
van H. influcnzac type-A-meningitis.
Deze toename viel in het niet bij de
afname van Hib. maar geeft wel het
belang aan van nauwkeurige surveillance. In Nederland wordt deze
switch nog niet gevonden. Wel IS er
sprake van een ander probleem,
namelijk het aantal vaccin-tàilures
van llib in 2002: circa 15-ló gevallen, terwijl dit de V(X)rgaande pren
er steeds maar 3-4 waren. liet probleem lijkt zich te clusteren in gebieden met lage vacccinatiegraad. Een
duidelijke oorzaak is tot nog toe niet
gevonden. \boral JOnge kinderen
worden getrotTen, het oudste geval is
3.5 jaar. Over Engeland is recent hetzelfde gerapporteerd in de Tbc Lancet. Een mogelijke oorzaak is de toegenomen meldinp;bereidheid door
de aandacht voor meningokokken C.
Een andere verklaring is dat een subtiele switch heeft plaatsgevonden
zoals hij kinkhoest. Daar is nog niet
uitvoerig naar gekeken. Tot slot zou
het ook te maken kunnen hebben
met vaccinintertèrcntie (acellulair
kinkhoest
component).
Genoeg
redenen om de Hih-surveillance
beter op de rails te zetten. Voor clinici is relevant dat epiglottitis door Hib

Cochrane A, Scarlc B, Hardie A ct al. A
genetic analysis of hepatitis C virus
transmission between injection drug
users.] Infect Dis 2002; 186(9):121221.

Met molcculair-microhiolof.,rische typeringsmcthoden is gekeken naar
transmissie
tussen
intraveneuze
druggebruikers van hepatitis-C-virus
in diverse grote steden. Conclusie:
geen enkele stad had een 'eigen'
virus, er was dus transmissie tussen
steden. Er is nogal wat aan te merken
op de keuze van het stuk genoom dat
de onderzoekers gebruikt hebben
voor deze studie, maar in potentic is
deze techniek erg krachtig voor het
vinden van epidemiologische patronen en in Nederland relevant voor
toepassing op de epidemiologie van
hepatitis B.

Ribeiro CS, Rcis]N, Cordeiro SM cc al.
Prevention of Haemophilus itifluenzae type b (Rib) meningitis and
emergence of servtype repfacement
with type a strains after introduetion
of Hib immunization in Brazil. J
Infect Dis 2003; 187(1):109-16.

weer tot de reële mogelijkheden
behoort.

0/scn CW. Brammer L, Eastcrday BC et
al. Serologie evidence of H1 swine
Influenza ''iTIIs infection in swine
farm residents and employees. Emc~l?
lr!fcct Dis 2002; 8(8):814-9.
Er zijn voorbeelden van het overspringen van zowel aviaire influenza
als varkensmt1uenza naar mensen. In
deze studie van de CDC is bloed van
varkenshouders verzameld en getest.
In antistoffen tegen humane influenza-isolaten was deze groep niet
afWijkend van een controlegroep,
wel hadden ze vaker antistoffen
tegen varkensisolaten. De aanbeveling die de auteurs doen is: denk met
alleen aan Azië als mogelijk begin
van een nieuwe pandemte, maar kijk
ook naar varkenshouders. Daar kunnen de pluimveehouders zeker aan
toegevoegd worden. De recente
vogelpestepidemie maakt deze aanbeveling wel zeer actueel. In Europees verband wordt op dit moment
gepoogd de animale (CIDC) en
humane (NIC) surveillance meer te
koppelen.

HV

~-KLIKSPAAN
http:/ /www.cbo.nl

~

Sinds enige tijd heeft het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO een vernieuwde website.
In plaats van een verzamelplek met statische mf(xmatie b1edt de site nu de mogelijkheid tot mteractie.
Bovendien IS er veel aandacht besteed aan de structuur en navigatie van het webadres waardoor infixmatic gemakkelijker te vinden is. Op de homepage staan verschillende knoppen als Producten/Diensten. Doelgroep en Thema's die 111 één oogopslag duidelijk maken welke informatie er te vinden IS.
Via de knop Forum kan iedereen in contact komen met bijvoorbeeld de
directeur over het onderwerp Transparantie. Fen bezoeker kan ook een
richtliJn downloaden via www.cbo.nl/misc/hcstcl of inf(mnatic over interKWA.LJTElTSINSTITUUT
nc audits vinden op www.cho.nl/audit_visitatie.
'I'P•r d~ ~r-,4adheid,torr
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ln-flew-enza

Als de pest maar geen griep wordt grapt de koppenmaker van
BionicJIII'S, tweewekelijks blad voor de biowetenschappen,
van 14 maart. Het vogelpestvirus behoort immers al tot de
griepvirussen (influenza-A-type-H7N7), zij het dat het
alleen hij vogels griep veroorzaakt. Bij de mens heeft het
tot nu toe alleen tot conJunctivitis geleid. En, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, met pest heeft het virus al
helemaal niets te maken. Waar het blad op doelt is de vrees
dat het vogelpestvirus wel eens zou kunnen veranderen en
dan ook bij de mens tot griep zou kunnen leiden. In het
slechtste geval zou een nieuwe grieppandemie het gevolg
zijn. Kan een virus dan zo gemakkelijk veranderen? Helaas
wel. Verandering is voor virussen zo ongeveer de belangrijkste eigenschap. Door te veranderen maken ze gebruik
van nieuwe omstandigheden en passen ze zich aan aan het
(gewijzigd) gedrag van een gastheer. Dat geldt h~jzonder
voor RNA-virussen en voor griepvirussen zelfS op een
heel speciale manier. omdat het RNA daar gesegmenteerd
is. Zo'n verandering kan ontstaan wanneer een gastheer
tegelijkertijd door twee verwante griepvirussen wordt
geïnfecteerd. De gastheercel wordt door beide virussen
aan het werk gezet om virus (natuurlijk het eigen type) te
prod uceren. Tijdens die productie kan genetisch materiaal
van het ene virus tussen materiaal van het andere verdwaald raken (reassortment) en een nieuw type virus omstaat.
Of dat nieuwe virus zich vervolgens kan handhaven of
zelfs een epidemie kan veroorzaken is weer iets anders.
Veel veranderingen zullen weinig succesvol zijn. Maar als
verandering maar vaak genoeg optreedt, kan op deze w~jze
een virus ontstaan dat zich wel kan handhaven, dat niet
alleen de sprong van vogel naar mens kan maken, maar er
ook nog in slaagt een ernstige vorm van griep te veroorzaken. In het maartnummer van Emerging lnjèctious Discases
wordt een versje afgedrukt dat kinderen tijdens de Spaanse
griep bij het touwtje springen in Califórnië zouden hebben gezongen. 'Zouden hebben ' schrijf ik. want, eerlijk
gezegd, vind ik het voor ee n kinderversje nogal geleerd,
maar misschien zijn de kleuters in Californië wel geleerder dan elders. Hoe dan ook, het ver~je luidt zo:

I ilad a little bird
lts name was Enza
l opened the ll'indow
And i n-jlew-enza

Ook goed mogelijk is dat het een soort ezelsbruggetje 1s
geweest om kinderen het moeilijke woord ltif/ucnza in te
prenten, een ziekte die ieder kind wel eens doormaakt en
die ten tijde van de Spaanse griep natuurlijk wereldnieuws
was. In het licht van een mogelijke verandering van het
vogelgriep-virus tot mensengriep-virus is het versje haast
profetisch. Maar zo ver is het nog niet en zo ver komt het
misschien ook helemaal niet. Wat wel vaststaat is dat virussen veranderlijk zijn en juist daardoor de mens hinderlijk
kunnen volgen. (Ook SARS lijkt daarvan een illustratie.)
B~j een betrekkelijk eenvoudig organisme als een virus
betekent verandering al gauw het o ntstaan van een nieuw
type. Mensen zitten natuurlijk wel iets ingewikkelder in
elkaar. Maar om zich te kunnen handhaven, moet ook de
mens zich voortdurend aanpassen aan nieuwe omstandigheden: het ouder worden, de tijdgeest, nieuwe techni eken, fusies, verruwing van de samenleving, economische
malaise, nieuwe ziektes, oorlogsdreiging, etc. Bij iedere
verandering waaraan wij mensen ons hebhen moeten aanpassen haasten we ons meestal te zeggen dat we toch otiSzelf zijn gebleven. Op een gegeven moment wordt dat echter semantiek en blijkt dat we ongemerkt ook zelf zijn
veranderd:

Zijn mannen eigenlijk nogjongetjes van binnen,
Of is een jongen oud, z ijnjeugd een kelk?
Jan Hanlo
Virussen veranderen en mensen veranderen. Virussen
doen het van nature (door reassortment hij voorbeeld).
Mensen hebben soms hulp nodig (van een pedagoog of
een verandermanager bij voorbeeld). Voor beide gaat min
of meer op: Change ü the only constant ( Norman Dilworth).

A.S. Lampe, Arts-microbioloog in ziekenhuis Leyenburg
te Den Haag, e-mail: a.lampe@leyenburg-ziekenhuis.ni.
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Opleiding tot Master of Public Health aangepast
NSPOH
Notherlands School of
Pub/ie & Occupational Health

De ve rnieuwde opleiding tot Master of Puhlic llealth , waarmee de NSPO II in het n <~:1aar start, richt
zich sterk o p de praktijk va n erva ren prot'l·ssio nals in de Nederlandse Ope nhare Gezondheidszorg en
·

benadrukt de context waarbinnen zij opereren. !let programma is bedoeld voor mensen die een sturende rol ambiëren of hun fimctioneren willen verbeteren. Deelnemers kunnen kie ze n uit afzonderlijke mod ulen , meerdere ro ltrajecten of een complete mastersopleiding met mogelijkhede n voor individuele leertrajccten. Over enkele maanden vcrschijnt het opleidingsprogramma.
D e nie uwe opleiding besteedt veel aa ndac ht aa n de context van de O penhare Gezondheidszorg. M edewerkers in deze branche hebben doorg-aans met veel mee r partije n en partners te make n dan in de rest
van de zorg. En veelal gaat het meer om aanbodgcstuurde dan om vraaggestuurde zorg. In een sterk
politie k krachtenveld zien zij zich geplaatst voor complexe vraagstukken , vaak rakend aan meerdere
maatsc happelijke sectoren . Pleitbezorgen en o nderhandelen spelen j uist hier ee n grote roL

Nieuwe trajecten, rolgericht
In samenspraak met gesprekspartners in de openbare gezondheidszorg heeft de NSPO II vorig jaar 5
uitee nlopende rollen gedetinicerd , die meestal gecombineerd voorkomen . I kt gaat o m de strategtsc h
visionair, de sture nde leider, de initië rende makelaar, de bcleidsontwe rpcr en de programma- e n projectmanager. De benodigde compete nties voor deze rolle n worden de komende maanden door de afdeling M aster of Public H ea lth van de NSPOH specitieker uitgewerkt. Tijdens de opleiding werken
deelnemers met casuïstie k uit eigen we rk aa n de vc rhetering van hun handden in de praktijk. Het
nnd e rw~js sluit daardoor meer aan bij de taa kinvulling en interesses van public healrh protl-ssinnals.
Ook inhoudelijk zullen er varianten komen , bijvoorbeeld gezondheidsbevordering enGHOR
De Netherlands School of Publi c & Occupational I-lealth is een breed opererend opleidingsinstituut op
het gebied van arbeid en gezondheid, sociale ze kerheid en openhare gezondheidszorg.
Voo r infórmatie over deze opleiding neemt u contact op met het secretariaat of Annette Postma, program rnamanage r Mid Career Onderwijs, te I. 020-5óó6154, a. post ma(Îinspo h .nl.

VMT's Praktijkdag Microbiologie
H et vakblad VMT (Voe dinh>smidd c lentcchn olog~e) orgamseert ee n studiedag over microbiologische
methoden in de voedin h>s miJdcle nindustrie . Centraal staa n ervaringe n met klass tekeen snell e microhiologisdlC analyse meth0de n. De dag begint met toekomstbespiege lingen over de omwikkelingen op het
gebied van microbiologisc h onderzoek en over de Brusselse voorstellen voor microbiologische norme n. De ze beide lezinge n vo rmen daarmee een aanvulling op het hoek 'Microhtologi c van voed ingsmiddelen '. In afzonderlijke le zi nge n worden the ma's behandeld als : vei li g werken op het lab e n vas tstellen van m ectonzekcrhedcn. Alle lezin ge n zullen op een zeer praktische manter worden ingeleid
door de dagvoorzitter en nieuwe hoogleraar levensmiddelcnmt crohiolog~ e aa n de WUit Marcel ZwiCterin g. I lij nee mt aan het ei nd va n de ze dag het eerste exe mplaar va n het hoe k in o 11tv~111 gs t.
's Middags za l het n1euwe bock 'Microbiologie va n voedingsmiddelen: Methoden, prin cipes en criteria'
worden ge prese meerd . Dit hoe k is de opvolger van het gcl~jkn a mi ge hoek dat in 1999 en 2001 vc rscheen. Deze nieuwe ui tgave is geactualiseerd Ct! sterk uitgebreid . Belangrijke aanpassin ge n ten opzich-

INFECTIEZIEKTEN !Bulletin

te van de vorige edities z~jn:
aanpassingen aan nieuweNEN-en ISO-normen (tot 2003);
extra achtergrondinformatie, toelichtingen en voorbeelden:
meer kleurenfoto's;
nieuwe productgroepen: cacao, cacaoproducten en chocolade; frisdranken en vruchtensappen;
water (onderverdeeld in drink-, Hessen-, proces- en zwemwater):
uitbreiding van het onderwerp snelle detectiemethoden met moleculaire technieken.
Datum:
Locatie:
Kosten:
Informatie:

donderdag 17 april
Reehorst te Ede
€ 400,- voor abonnees van VMT/Food Management/Foodprcss/Nieuwsbrief Voedselveiligheid/Voeding Nu en Grootkeuken, € 475,- voor niet -abonnees
Keesing Noordervliet, Lisdore de Boer, 030-6358503 of
e-mailen: l.d.boer@keesing.nl.

Richtlijnbijeenkomst over Lyme-borreliose
KWALITEITSINSTITUUT··

Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO organiseert een richtlijnh~jeenkomst over
'Lyme-horreliose'. Door een landelijke werkgroep is gedurende een periode van ongeveer twee jaar
een conceptrichtl~jn voorbereid. De aanbevelingen zijn voor zover mogel~jk gebaseerd op gepubliceerde onderzoeksresultaten. Ze worden tijdens de landelijke hijeenkomst gepresenteerd, waarbij er veel
tijd 1s ingeruimd voor discussie met de zaal. De dag zal worden voorgezeten door pro(dr. P. Speelman,
internist-intèctioloog, Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en dr. B.M. de Jongh, arts-microbioloog, St. Antomus Ziekenhuis te Nieuwegein.
De conceptrichtlijn en de discussies die tijdens de richtlijnbijeenkomst worden gevoerd, vormen de
basis voor de uiteindelijk te formuleren richtlijn.
Datum:
Locatie:
Kosten:
I nfórmatic:

~rol'

ar d_. I

vnjdag 23 mei 2003
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht
€ 90,- inclusieflunch en conceptrichtlijn en definitieve richtl~jn
hij het richtlijnensecretariaat van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg
CBO een inschrijfformulier aanvragen, tel: 030-2843922 ofwww.cho.nl.

WEON symposium over Methoden, Mens & Media
De onderzoeksschool Netherlands Institutc for Hcalth Scicnces (NIHES) en de instituten Epidemiolosrie & Binstatistiek en Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC Rotterdam organiseren onder auspiciën van de Vereniging voor Epidemiologie (VvE) de 28" WEON (werkgroep epidemiologisch onderzoek Nederland), het jaarlijkse tweedaagse symposmm voor onderzoekers op het terrem
van de epidcmiolog!C.

Methoden
De WEON 2003 besteedt aandacht aan de opkomst van nieuwe methoden en technieken voor epidemiologisch onderzoek die analyse en interpretatie mogelijk maken van complexe interacties tussen risicofactoren en gezondhcidscffectcn over de tijd. Vele ziekten met een chronische component zoals
depressie, reuma, en rugklachten hebhen een sterk episodisch karakter waardoor de klassicke epidemi-
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ologische maten als incidentie en prevalentie soms moeilijk te bepalen zijn. De gebruikelijke methoden voor analyse van het longitudinale beloop zijn voor dit soort ziekten ni et geschikt.
In zij n kcynote- lczin~ zal Jos Twisk n n de Vrije Universiteit van Amsterdam ingaan op meuwe
analysemet hode n voor longitudinaal onderzoek, waarbij risicofactoren en gezondhe1dsmaten herhaald
bij dezelfde personen over de tijd zijn gemete n.
In een tweede keynote-lezing zal Hermann Brenner van de Universiteit va n Heidelberg illustreren dat
een nieuwe methode voor het schatten van ove rlevingskansen van patiënten met kanker een optimistischer beeld geeft dan de traditionele cohort-survival analyse.

Mens & Media
Resultaten van epidemiologische studies kunnen voor veel opschudding zorgen in de media. Een
goede interpretatie en presentatie va n epidemiologische gegevens kunnen voorkomen dat onderzoek
leidt tot pan iek bij mensen of verkeerde adviezen voor gezondheidsbeleid. Dit gekit in belangrijke
mate <X1k voor infectieziekten, zoals bij de recente meni ngokokkenvaccinatie, de relatie tussen boviene
spongifarme encefalopathie (BSE) en de ziekte van Creutzfeldt-J akob, maar ook de angst rond biologische oorlogsvoering.
Daan Kromhout van het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu zal in ZIJn keynote-lczing
ingaan op de interpretatie van resultaten in het licht van causaliteit en de conseq uenties voor opzet van
onderzoek en presentatie van conclusies. }let programma bestaat verder ui t parallelsessies met een
breed scala aan onderwerpen , zoals methodologie, infectieziekten, hart- en vaatziekten, kanker, voeding en gezondheid, jeugd en gezondheid , l ee f~tijl en gezondheid. arbeid en gezo ndheid, genetica,
bewegingsapparaat, reproductie, vroege opsporing en psychiatrische epidemiologie.
Datum:
Locatie:
Kosten:
Informatie:

19 en 20 juni
De Doelen in Rotterdam
VvE-lid I AIO € 65,00; Student € 40,00; Geen AlO, ofVvE-lid € 120,00
op de website www.weon.nl

Boerhaave cursus over het Nederlandse MRSA-beleid
MHSA komt in ons land sporadisch voor en epidemische verheftingen zijn tot nu toe altijd succesvol
bestreden. Zal Nederl and deze positie de komende jaren kunnen behouden ? Twee nie uwe MRSArichtlijnen hebhen in ieder geval als uitgangspu nt dat de huidige situatie koste wat het kost moet worden bestendigd. De commissie Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
heeft een richtlijn geschreven over de detectie van M RSA en de Werkgroep Infecti epreventie (WIP)
heeft haar MRSA-richtlijn uit 1994 herzie n. Het concept van deze richtlijn ve rschee n in februari 2003
en is te vi nden op www.wip.nl.
Het ochte ndprogramma van de cursus geeft ac htergrondinformatie over MHSA die no di g is om het
Nederlandse beleid op zij n juiste waarde te kunnen schatten . In het middagprogramma worden aan de
hand van een praktijkvoorbeeld de praktische implicaties van de richtlijnen behandeld . Om de interactie met de deelnemers aan de cursus ma)nmaal te maken worden hierbij stemkastjes gebruikt.
De cursus is bestemd voor internisten (met name met specialisatiegebieden infectie ziekten en/of
111tensive care). kinderartsen (met na me kinderartsinfectiologen). medisch microbiologen (en zij die in
opleiding zijn voor deze specialismen) zieke nhuishygië nisten , GGD -artsen en leden van intèctiecomml SS l eS
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De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandsche Internisten Vereemgmg, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Vereniging voor l Iygiëne & Intèctiepreventie m de Gezondheidszorg. Accreditatie 1s aangevraagd biJ de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde en bij de
Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie.

Datum:
Locatie:
Kosten:
Informatie:
Op internet.

Donderdag 5 juni 2003
collegezaal I van het Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.
€ 225.- (incltiSlef!unch en cursusboek).
Bureau van de Boerhaave Commissie, mw. S. Kinneging, tel. 071- 527 5357.
E-mail: s.b.m.kinncging(iilurnc.nl
www.bocrhaavcnct.nl

22 mei 2003 is de sluitingsdatum voor inschriJVing.

MEDISCHE
ENCYCLOPAEDIE

HISTORISCH

Bacillendragers
Wanneer na at1oop van een ziekte, de ziekmakende bacillen met verdwenen ziJn, maar in het organisme achter
blijven, dan noemt men den parient een bacillendrager.
Voorails dit dikwijls het geval biJ diphterie. waarbiJ dan de
diphteric-bacillen achtcrblijven in neus of keel. maar ook
biJ lijders aan cholera en aan tèhris typhoidca kunnen na
at1oop der ziekte de dcsbetrctfende bacillen achter blijven.
Die bacillen zijn dan niet meer gevaarlijk voor den exzieke, voor den gastheer. maar wel voor anderen. !Ierhaalde malen zijn typhus-epidemieën veroorzaakt door
bacillendragers. Wanneer die bacillen in bet maag-darmkanaal vertoeven, dan zijn zij te vcrwijderen door Norit.
en ook bij diphtcric gelukt de verwijdering wel. Kinderen
met diphtcric, die later blijken bacillendragers te ziJn.
worden niet uit het zickcnhms ontslagen voor zij bacillenvrij zijn e!l te recht.

Overgenomen uit:

Medische Encyclopaedie voor gezin en verpleging.
Tweede, vermeerderde druk.
Onder medewerking van Dr. L. Mes, privaat-docent aan
de Universiteit te Utrecht. voor Oor-, Neus-, Keel ziekten.
Voor Verloskunde en Vrouwenziekten en tevens voor het
gebruik in R.K. en Chr. Gezinnen nagezien en bewerkt
door J.G.H. Holt, vrouwenarts.
Samengesteld door Dr. P.J. de Bruïne Ploos van Amstel,
arts te Amsterdam.
N.V. Uitgeverij 'De Torentrans', Zeist, 1934
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REGISTRATIE

INFECTIEZIEKTEN

Meldingen Infectieziektenwet
Week
01-04
totaal

Week
05-08
totaal

Week
09- 12
totaal

Totaal
tlm wee k 12
2003

Totaal
tlm week 12
2002

Groep A
Kinderverlamming (poliomyelitis)
Groep B
Bacillaire dysenterie (dysenteria bacillaris)
Botulisme
Buiktyfus (febris typhoidea)
Cholera
Difterie (diphtheria)
Febris recurrens
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
Hondsdolheid (rabies)
Kinkhoest (pertussis)
Legionellose (legionella pneumonie)
Mazelen (morbilli)
Meningokokkose (meningococcosis)
Paratyfus A
Paratyfus B
Paratyfus C
Pest
Tuberculose (tuberculosis) *
Virale hemorrhagische koorts
Vlektyfus (typhus exanthematicus)
Voedselvergiftiging/-infectie*

18

11

5

34
149
38
310
22
38

29
115

68
169
18
1
29
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49

2

7

4

17
142
40

80
406
146

119
404
106

643
49
3
117
1

2086
42
2
246
2

164

9
2
50

4

2
5
51

25

1
28

6
104

4

5

12
5
1
1
13

3
3
1
1
6

*Zie periodie k o verz iCh t. Co ntac tpersoon: A. Warn s-Vcrstcc!Scn . l GZ 070 - .\405972

J M R<:AN(; 1 4

41

3

Groep C
Brucellose (brucellosis)
Gele koorts
Leptospirose (leptospirosis)
Malaria
Miltvuur (anthrax)
Ornithose/Psittacose (ornithosis/psittacosis)
Q-koorts
Rode hond (rubella)
Trichinose (trichinosis)
Verocytotoxine producerende E. coli

1461

12

2003

2

5

2

9
85
5

2

6
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Meldingen virologische ziekteverwekkers
Week
01 -04
totaal
Adenovirus
Bofvirus
Chlamydia psittaci
Chlam. trach.

Week
05- 08
totaal

58
1
2
437
1
23

Coxiella burnetti
Enterovirus
Hepatitis A virus
Hepatitis B virus
Hepatitis C virus
Influenza A virus
Influenza B virus
Influenza C virus

11
59
31
9
6

Mazelenvirus
Mycopl.pneumoniae
Parainfluenza
Pa rvovirus
Rhinovirus
RS-virus
Rotavirus
Ricket conorii
Rubeflavirus
De wccr~cgcvcn getallen

40
20
9
15
298
67

ZlJH

Week
09- 12
totaal

57

52

5
464

Totaal
t/m week 12
2003

Totaal
t/m week 12
2002

3
512

167
1
10
1413

198
3
5
1224

1
38
13
74
53
17
9

13
6
68
48
94
26

2
74
30
201
132
120
41

5
83
32
240
126
365
39
2

1
59
21
21

48
37
17

1

8

11

87

38
285

147
78
47
34
423
523

2

4

171

251
89
52
36
634
320
2
8

gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld doordek-den vau de werk~rocp K1uuschc Vtro1ogtc.

Zonder tocstcrnmiH!l van de werkgroep rno~en deze gegevens met voor :.tudcrc doeletude u ,g-chnnkt worden.
Contactpersoon: I L v.d. Avoort. RIVM

(J:)()

2742059

MRSA-overzicht februari 2003
Maandoverzicht van MRSA-isolaten (nationale surveillance RIVM) die zijn aangetroffen in meerdere ziekenhuizen, of anderszins bijzondere stammen.
Totaal aantal ingezonden isolaten februari: 156
Totaal

Aantal ziekenhuizen

16

27

6 (in 4 steden)

15
22
23
37
38
71
113
158

5
3
8
16
18
7
5
8

3
2
4
1
2
2
1
2

PFGE-cluster

W.J.B. Wannet. Microbioloog RIVM
Tel.: 030-2742105, wim.wannet@rivm.nl

Bijzonderheden
Lage MIC (<= 32 mg/L) voor oxacilline. Komt overeen met de
epidemische faagtypen Z-252, Z-182, Xl-9 en Xl-24.
Identiek aan epidemisch faagtype Z-151.
Identiek aan epidemisch faagtype 111-323.
Identiek aan epidemisch faagtype Z-231.
Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type.
Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type.
Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type.
Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type.
Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE<type.

Noot voor inzenders: indien het PFGE-type van een ingezonden MRSA-stam overeenkomt met het PFGE-type
type, dan wordt dit expliciet vermeld bij de uitslag.
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